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 م اهللا الرمحن الرحيمبس
 

ــسنا    ــن رشور أنف ــاهللا م ــوذ ب ــستغفره , ونع ــه ون ــستعني ب ــده ون إن احلمــد هللا , نحم
ُوسيئات      أعاملنا , من هيده اهللا فال مضل له , ومن يضلل فال هادي له , وأشهد أن ال إله  ُ

 .إال اهللا ,           وحده ال رشيك له , وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
َ أهيا الذين ءامنوا اتقوا اهللاَ حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون َ يا{   َ َ ُُ ْ ُ ْ ُ َ ُِّ ُ ْ ُ ُ ََّ ََ َّ َ َ َِ ِ ِ َّ ُ ِ َّ َ{)١(  
َّ يا أهيا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبـث {   ْ َ َُ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َّ ُ ََ ْ َِّ ٍ ِ ِ َِ َ َ ََّ ََ َ ٍَّ ْ ُ َ ُُّ ُ َ َ

ِمنهام رجاال كثريا  َِ َ ُِ َ ًونساء واتقوا اهللاَ الـذي تـساءلون بـه واألرحـام إن اهللاَ كـان علـيكم رقيبـا ْ َ َّ َ ُِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ً َُ ْ َ َ ََ ُ ََّ َ ِ ِ َ َّ
{)٢(  

ً يا أهيا الـذين ءامنـوا اتقـوا اهللاَ وقولـوا قـوال سـديدا {   َ ُ ُِ َِ َ ًَّ ْ َ َ َُ ََّّ ُ َ ْيـصلح لكـم أعاملكـم ) ٧٠(َ َ ُْ َُ َْ َ ْ ْ ُِ
ْويغفر لكم ذنوبكم ومن َ َ َ ََ ْ ْ ُْ ُُ ُ َ ِ ً يطع اهللاَ ورسوله فقد فاز فوزا عظيام ْ ِ َِ ًَ َ َ َ َْ ُ َ ُْ َ ُ َ{)٣(  

 :أما بعـد   
ُفهذا البحث تتمة عمل سابق قمـت بـه فـيام يتعلـق بـالرواة الـذين يـرتجم هلـم ابـن   

ُحبان يف كتاب املجروحني له , ثم يأيت عنه يف حاهلم خالف ذلك , فأفردت مـن تـرجم 
ٍ كتاب الثقـات بمؤلـف مـستقلهلم يف كتاب املجروحني ثم أعادهم يف َّ ُ , وقـد أرشت )٤(ُ

َّيف كثري من تراجم هذا املؤلف إىل صنيع   ابن حبان مع هؤالء الـرواة يف صـحيحه , هـل 
ّخرج هلم فيه , أم تنكب عن الرواية عنهم فيه مع ذكره هلم فيام بعد يف الثقات ?  مـن غـري 

ّتوسع يف ذكر تلك املرويات , وبـال دراسـة لكيفيـة إ خـراج       ابـن حبـان ملرويـاهتم يف ّ
 .صحيحه 

                                                           
 ١٠٢آية : سورة آل عمران ) ١(
 ١آية : سورة النساء ) ٢(
  ٧١ – ٧٠آية : سورة األحزاب ) ٣(
 .م ٢٠٠٠/ هـ ١٤٢١سنة . ب والنرش يف جملس النرش العلمي بجامعة الكويت نرش هذا الكتاب عن طريق جلنة التأليف والتعري) ٤(



 ٥

ّوهناك طائفة من الرواة ترجم هلم ابن حبان يف كتاب املجـروحني ثـم خـرج هلـم   
ُيف صحيحه وليس هلم ترمجة البتة يف كتاب الثقات , فضممت هؤالء إىل أولئك , فكان 

ّ ثم خرج هلـم  الرواة الذين ترجم هلم ابن حبان يف املجروحني":        جمموعهم يشمل 
  ."يف صحيحه 

وإخراج ابن حبان حديث الراوي يف صـحيحه بعـد مـا تـرجم لـه يف املجـروحني   
ظاهره    التناقض , كام لو ترجم لـه يف الثقـات بعـد مـا تـرجم لـه يف املجـروحني , فلـزم 
ّالوقوف عىل هؤالء   الرواة , وسرب مروياهتم التـي خرجهـا هلـم ابـن حبـان يف صـحيحه, 

ه إخراجه هلم فيه ,    ومقارنة ذلك بكالمه فيهم ملا ترجم هلم يف املجروحني , وبيان وج
ودفع هذا التعارض , أو االعتذار له ,    ونحـو ذلـك ممـا ال يظهـر إال بعـد البحـث والتتبـع 
ّالدقيق لرتاجم هؤالء , وكيفية إخراج ابن حبان هلم   يف صحيحه , بل لعل ابن حبان تغري  ّ ّ

َوي بعد , وخرج حديثه يف الصحيح , وترك قوله األول يف تضعيفه اجتهاده يف الرا ّ ُ. 
 – أعنـي ابـن حبـان –وقد ظهر يل من خـالل هـذه الدراسـة عظـم شـأن هـذا اإلمـام   

رمحه اهللا , فرغم توسعي يف البحث , وتتبعي قدر اإلمكـان هلـذا البـاب , بلغـت الـرتاجم 
ا بالنسبة لـرتاجم كتـاب املجـروحني لدي نحو أربع وأربعني ترمجة , وهذا عدد قليل جد
ّ , مـع أن هـؤالء الـذين خـرج هلـم يف )١(َالتي بلغت اثنتني وثامنني ومـائتني وألـف ترمجـة

 ظهـر أن – بعد التتبع والسرب ملروياهتم تلـك –صحيحه بعد ما ترجم هلم يف املجروحني 
 يعـارض عامتهم يسلم له إخراج أحاديثهم يف صحيحه عىل حسب منهجه وطريقتـه , وال

ّذلك قوله فيهم ملا جرحهم , إال يف عدد منهم نحو العرشة , كام ظهر يل ذلك بعد تتمـت 
 .هذا املرشوع 

ونظرا لتوسع الدراسة يف هذا املجال , قسمت هـذا املـرشوع إىل أبحـاث عـدة ,   
يف سلسلة متصلة ; ألمتكن من إمتامه عىل الوجه املطلوب , ونرشه نرشا علميا حمكـام 

 : أن يكون يف أبحاث أربعة , وهي ُ, فرأيت
                                                           

 .م , بتحقيق محدي عبداملجيد السلفي ٢٠٠٠ –هـ ١٤٢٠الطبعة األوىل .  الرياض –كام يف طبعة دار الصميعي ) ١(



 ٦

ّمن ترجم له ابن حبـان يف املجـروحني ثـم خـرج لـه يف صـحيحه بعـد مـا  −١
 .ّوثقه 

ّمن ترجم له ابن حبان يف املجروحني ثم خرج له يف صحيحه من وجه ال  −٢
 .يعارض جترحيه له 

ّمن ترجم له ابن حبان يف املجروحني ثـم خـرج لـه يف صـحيحه غلطـا أو  −٣
ًومها  َ. 

ّإلهيام عمن ترجم له ابن حبان يف املجروحني ثم خرج يف صحيحه دفع ا −٤
 .عمن اشتبه به 

وها هو ذا فاحتة هذه الدراسة , وبداية هذا املرشوع , خيرج البحث األول بعنوان 
ّ الرواة الذين ترجم هلم ابن حبان يف املجروحني ثـم خـرج هلـم يف صـحيحه بعـد مـا ": 

 ) .ليل مجع ,    ودراسة , وحت ( "ّوثقهم 
 

 :خطة البحث 
خطة البحث وأمهيته ومنهجي فيه , ثم التمهيـد , : ُ قسمت البحث إىل مقدمة فيها   

ثم ذكرت الرتاجم املدروسة مرتبة عىل حروف املعجم , ثم خامتة البحث وفيهـا نتائجـه 
 ., ثم قائمة املصادر واملراجع , ثم فهرس املوضوعات 

 
 :أمهية البحث 

 :بحث يف األمور اآلتية تظهر أمهية هذا ال  
 كتاب املجروحني البن حبان من املصادر األصلية التي يعتمد عليهـا العلـامء −١  

ّ يف احلكم عىل الرواة من حيث قبول مروياهتم , أو ردها مطلقـا أو مـن – قديام  وحديثا –
 .وجه دون وجه , أو االعتبار هبا يف املتابعات والشواهد 



 ٧

ي ضـمن املجـروحني يف كتابـه هـذا يفيـد طـرح روايتـه  إيراد ابن حبـان للـراو−٢  
 .مطلقا أو مقيدا بوجه ما , أو يفيد عدم االحتجاج به إال إذا توبع 

ّ إخراج ابن حبان حديث الراوي يف صحيحه يدل عىل احتجاجه بمروياتـه يف −٣  
ي صورة االنفراد أو باالعتبار , عىل حسب حال الـراوي ورواياتـه فيـه , مـا مل يكـن الـراو

ًجمروحا عنده فال خيرج له يف صحيحه إذا  ّ. 
ّ معرفة حال الراوي عند ابن حبان إذا خرج حديثه يف صحيحه بعد ما ترجم لـه −٤  

 َيف املجروحني , وهل تغري رأي ابن حبان فيه أم ماذا ?
 من مل يفطن من أهل العلم إىل إخراج ابن حبان حـديث الـراوي يف صـحيحه −٥  

 املجروحني , ربام وقع يف اخلطأ يف احلكم عىل الراوي , وجزم ّبعد ما جرحه يف كتاب
ّ عاد فخرج حديثه – نفسه –بضعفه عند             ابن حبان قوال واحدا , وما شعر أن ابن حبان 

 .يف الصحيح 
 معرفة طريقة ابن حبان , وتفسري صنيعه هذا , بعد تتبع رواية الراوي املجروح −٦  

 . صحيحه ّعنده , والتي خرجها يف
 

 :منهج البحث 
 اعتمدت كثريا عىل فهرس الرواة املطبوع ضمن اإلحسان يف تقريب صـحيح −١  

, ملعرفـة مواضـع ) مؤسـسة الرسـالة ( ابن حبان البـن بلبـان , بتحقيـق شـعيب األرنـؤوط 
أحاديث الرواة يف صحيح ابن حبان , وإن كان هذا الفهرس ال خيلـو مـن بعـض األخطـاء 

 .كنها نادرة , وهو مفيد للغاية يف مواضع عدة ل
 سربت كتاب املجروحني البن حبان , وقارنت الـرتاجم الـواردة فيـه بفهـرس −٢  

الرواة يف صحيح ابن حبان , مع الرجوع إىل الروايـات نفـسها , وحتديـد الـراوي إن كـان 
 .ّهو املخرج له يف الصحيح أم غريه , وذلك إذا تطابقت األسامء أو الكنى أو نحو ذلك 

ُ رتبت هذه الرتاجم عىل حروف اهلجاء , مبتدأ باألسامء , ثم الكنى −٣   ّ. 



 ٨

 عند عرض الرتمجة أذكر بداية كـالم ابـن حبـان مـن كتـاب املجـروحني , ثـم −٤  
 .ّأذكر احلديث أو األحاديث التي خرجها له يف صحيحه 

  حرصت عىل نقل كالم ابن حبان بحروفه , وعىل حكاية إسـناده املـذكور يف−٥  
 .ُالصحيح كام أورده يف كتابه , فقد يظهر لغريي خالف ما ذهبت إليه 

ُ درست ترمجة الـراوي املـرتجم لـه يف املجـروحني , وتتبعـت طـرق روايتـه −٦  
ّاملخرجة له يف صحيح ابن حبان , مع بيان وجه التعارض يف صنيع ابن حبـان هـذا , ومـا 

 . بعض أهل العلم  عند– إن وجد –ترتب عليه من حكم يف حال الراوي 
 . بيان حال الراوي , مع حكاية أقوال أهل العلم فيه غالبا −٧  
 التعريف باألعالم املذكورين خالل الرتمجة , مع رشح األلفاظ الغريبـة , يف −٨  

 .الغالب األكثر 
 قد أطيل يف بعض الرتاجم وقد أختـرص حـسب مـا تقتـضيه كـل ترمجـة , ومـا −٩  

 .يتحقق به املطلوب 



 ٩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التمـهـيــد
 



 ١٠

 أحد أئمة احلديث وحفاظه , وهو أبـو حـاتم حممـد – رمحه اهللا –اإلمام ابن حبان   
هـ , وكانت وفاته ٢٧٠ُبن حبان بن أمحد التيمي البستي القايض , شيخ خراسان , ولد سنة 

 .هـ ٣٥٤سنة 
أبــو حــاتم " : − صــاحب املــستدرك عــىل الــصحيحني –قــال أبــو عبــداهللا احلــاكم   

لبستي القايض , كـان مـن أوعيـة العلـم يف اللغـة والفقـه واحلـديث والـوعظ , وكـان مـن ا
ُعقالء الرجال , صنف فخرج له من التصنيف يف احلديث ما مل يسبق إليه ّ". )١(  

 :ومن مصنفات ابن حبان الشهرية   
 . كتاب معرفة املجروحني والضعفاء من املحدثني −١  
 . وكتاب الثقات −٢  
 .املسند الصحيح عىل التقاسيم واألنواع  وكتاب −٣  
ّوقد ترجم ابن حبان لبعض الرواة ضمن املجروحني , ثم خرج هلم يف صـحيحه   

, وهــذا مــشكل , ال ســيام إذا علمنــا أن كتابــه يف الــصحيح متــأخر يف التــأليف عــن كتــاب 
ّاملجروحني , فقد جاء ذكر إلسامعيل بن عياش يف إسناد حلـديث خرجـه ابـن حبـان يف ٌّ 

إسامعيل هذا , هو إسامعيل بن عياش , مل نذكره يف ":  , فقال ابن حبان عقبه )٢(صحيحه
ّ يف هذا املوضع احتجاجا منا به , واعتامدنا يف هـذا اخلـرب عـىل منـصور بـن )٣(كتابنا هذا
 , وإسـامعيل قـد ذكرنـا الـسبب يف تركـه يف كتـاب )٥( , ألنه سمعه من فليح)٤(أيب مزاحم
 "املجروحني

                                                           
الرواة الذين ترجم هلـم        ابـن حبـان ": خر ابن حبان من األئمة املشهورين , وقد ترمجت له برتمجة شاملة وموجزة , يف بداية كتايب اآل) ١(

 . , فأغنى ذلك عن إعادهتا هنا ١٧ – ١١  ص "يف املجروحني وأعادهم يف الثقات
 )٥٣٨٩ (١٢/٢١٠كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٢(
 .يعني الصحيح ) ٣(
 )٦٩٠٧(قريب التهذيب ت.    ثقة , من العارشة , مات سنة مخس وثالثني , وهو ابن ثامنني سنة , م د س ) ٤(
 )٥٤٤٣(تقريب التهذيب .      ع . هو ابن سليامن , صدوق كثري اخلطأ , من السابعة , مات سنة ثامن وستني ومائة ) ٥(



 ١١

ّذلك يزيد بن عبدامللك النـوفيل , خـرج لـه ابـن حبـان يف صـحيحهوك   َ ْ  مقرونـا )١(َّ
 دون يزيـد بـن عبـدامللك )٢(احتجاجنا يف هذا اخلرب بنافع بـن أيب نعـيم": بغريه ,    وقال 

 "النوفيل ; ألن يزيد بن عبدامللك تربأنا من عهدته يف كتاب الضعفاء
 التـأليف عـن كتـاب املجـروحني لـه , وأيضا فكتاب الثقات البن حبان متـأخر يف  

   ّكام رصح    
 

ابن حبان نفـسه يف أكثـر مـن ترمجـة يف كتـاب الثقـات , فقـد قـال يف ترمجـة سـفيان بـن 
 )٤( ."ُجيب أن يمحى اسمه من كتاب املجروحني" : )٣(حسني

ّفعىل هذا , أيعترب إخراج ابن حبان حديث الراوي يف صحيحه بعد ما جرحه تغريا    ّ
ُاده , وجيب إذا أن يمحى اسمه من املجروحني ?يف اجته ً 
ًأو أن ذلك وقع منه غلطا وغفلة عن قوله السابق فيه ?   ً 
ّأو أنه خرج له يف صحيحه عىل وجه ال يعارض قوله فيه ملا جرحه ?   ّ 
ّأو ظنه آخر سوى ذاك الذي ضعفه ?   ّ 
ل الـوارد هذا ما دفعني خلوض غامر هذا البحث للوصول إىل نتيجة حتل اإلشكا  

 .ٍ يف كل راو عىل حدة – رمحه اهللا –يف صنيع    ابن حبان 
وابن حبـان يف كتـاب املجـروحني ذكـر أنـواع جـرح الـضعفاء , وجعلهـا عـرشين   
ّ , وذكر كذلك أجناس أحاديث الثقات التي ال جيوز االحتجاج هبـا , وعـدها سـتة )٥(نوعا

                                                           
 )١١١٨ (٣/٤٠١كام يف اإلحسان البن بلبان ) ١(
 , لكن "يؤخذ عنه القرآن , وليس بيشء يف احلديثكان ": قال أمحد بن حنبل . أحد القراء السبعة , ومقرئ املدينة , وهو ثبت يف القراءة ) ٢(

 . "وأرجـو أنـه ال بـأس بـه":  , وقـال ابـن عـدي "ليس به بأس":  , وقال النسائي "كان عندنا ال بأس به": ّوثقه ابن معني , وقال ابن املديني 
 )٨٩٩٧ (٤/٢٤٢ميزان االعتدال : انظر ترمجته يف .      فمثله ال ينـزل حديثه عن رتبة احلسن : أقول 

 ٦/٤٠٤كتاب الثقات البن حبان ) ٣(
الـرواة الـذين تـرجم هلـم ابـن حبـان يف ": ّبينت بوضوح تأخر كتاب الثقات البن حبان يف التأليف عن كتابـه يف املجـروحني , يف كتـايب ) ٤(

 ٢٠−١٩ ص "املجروحني وأعادهم يف الثقات
 ٨٣−١/٥٨املجروحني ) ٥(



 ١٢

, فقــد قــال ابــن حبــان نفــسه , يف  , وأورد يف كتابــه هــذا بعــض هــؤالء الثقــات )١(أجنــاس
فكل من جييء من هذا اجلنس يف هذا الكتاب , فإين أقول بعقب ": اجلنس األول منهم 

  )٢("ال يعجبني االحتجاج بخربه إذا انفرد: ذكره 
وقد ترجم ابن حبان يف كتاب املجروحني لطائفة من رواة احلديث املشهورين ,   

 أحاديثهم يف صحيحه , ال احتجاجا وال اعتبـارا وبعضهم من الثقات , وتنكب عن إخراج
, وتقدم قريبا كالمه يف إسامعيل بـن عيـاش , وكيـف أنـه أعـرض عـن حديثـه بمـرة , فلـم 

 :ّخيرج له شيئا البتة , ومن هؤالء 
  )٣(.بقية بن الوليد احلميص   
ْوهبز بن حكيم بن معاوية    َ.)٤(  
َوحريز بن عثامن الرحبي    ََّ ِ.)٥(   
:  قال الذهبي )٦(.بن الفضل السدويس , أبو النعامن عارم , شيخ البخاري وحممد   

 )٧(قلت. ّتغري بأخرة , وما ظهر له بعد اختالطه حديث منكر , وهو ثقة : وقال الدارقطني "
فهذا قول حافظ العرص الذي مل يأت بعد النـسائي مثلـه , فـأين هـذا القـول مـن قـول ابـن : 

ّحبان اخلساف املتهور يف ّاختلط يف آخر عمره وتغري حتى كان ال يدري ما :  عارم , فقال ََّ
ــه فــيام رواه  ــاكري الكثــرية , فيجــب التنكــب عــن حديث ــه املن ــه , فوقــع يف حديث حيــدث ب

                                                           
 ٨٨−١/٨٤املجروحني ) ١(
 ١/٨٥جروحني امل) ٢(
 )١٥٩ (٢٣٢−١/٢٢٩املجروحني ) ٣(

  .٤خت م .  صدوق , كثري التدليس عن الضعفاء , من الثانية , مات سنة سبع وتسعني , وله سبع وثامنون   
 )٧٣٤( تقريب التهذيب 

 )١٤٤ (١/٢٢٢املجروحني ) ٤(
 )٧٧٢(تقريب التهذيب  .      ٤خت .  صدوق , من السادسة , مات قبل الستني   

 )٢٧٩ (٣٣٢−١/٣٣١املجروحني ) ٥(
 )١١٨٤(تقريب التهذيب  .    ٤خ .  ثقة ثبت , رمي بالنصب , من اخلامسة , مات سنة ثالث وستني , وله ثالث وثامنون سنة   

 )٩٦٧ (٢/٢٩٠املجروحني ) ٦(
 )٦٢٢٦(يب التهذيب تقر.    ع .  ثقة ثبت , تغري يف آخر عمره , من صغار التاسعة , مات سنة ثالث أو سبع وعرشين   

 .القائل الذهبي رمحه اهللا ) ٧(



 ١٣

ُاملتأخرون , فإذا مل يعلم هذا ترك الكل , وال حيتج بيشء منهـا  ُ ومل يقـدر ابـن  : )١(قلـت. ُ
  )٢("ا زعم ?حبان أن يسوق له حديثا منكرا , فأين م

ّفهؤالء وأمثاهلم ممـن احـتج ببعـضهم مجاعـة مـن أهـل العلـم وخرجـوا هلـم يف   
ّالصحيح ,     أعرض عنهم ابن حبان بعد ما ترجم هلم يف املجـروحني , ومل خيـرج هلـم 
ّشيئا البتة يف صحيحه , ونراه قد ترجم لطائفة أخرى ضمن املجروحني ثم خرج هلـم يف 

ّهؤالء الرواة ودراسة أحواهلم , ومروياهتم التي خرجهـا ابـن صحيحه , ولذا قمت بجمع 
ُحبان يف صحيحه , وأفردت يف هذا البحث من ذكره منهم يف الثقات , ملعرفـة الـصواب 
من قول ابن حبان فـيهم , فـاهللا أسـأل التوفيـق والقبـول , والـسداد يف األقـوال واألفعـال , 

 .واحلمد هللا رب العاملني 

                                                           
 .القائل الذهبي رمحه اهللا ) ١(
 ٢٦٨−١٠/٢٦٧ , وقال الذهبي نحو كالمه هذا يف سري أعالم النبالء ٤/٨ميزان االعتدال ) ٢(



 ١٤

 
 
 
 
 
 
 

 ةذكر الروا
 

 الذين ترجم هلم ابن حبان يف املجروحني
 

ّثم خرج هلم يف صحيحه بعد ما وثقهم ّ 
 

 مرتبني عىل حروف اهلجاء
 
 
 



 ١٥

 
 



 ١٦

 
 إسحاق بن حييى بن طلحة بن عبيداهللا القريش ] ١[ 

 
كان رديء احلفـظ , يسء الفهـم , ":  , فقال )١(ترجم له ابن حبان يف املجروحني

 "يفهمخيطئ    وال يعلم , ويروي وال 
َّ , مـن طريـق شـبابة بـن سـوار)٢(لكن ابن حبان أخرج حديثه يف الصحيح     , عـن )٣(َ

قـال أبـو بكـر : , عن عائشة , قالـت )٤(إسحاق بن حييى بن طلحة , حدثنا عيسى بن طلحة
ملا رصف الناس يوم أحد عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم كنت أول من : ريض اهللا عنه 

وفيه وصـف اجلراحـات التـي أصـيب هبـا .  احلديث ……عليه وسلم جاء النبي صىل اهللا 
 .طلحة بن عبيداهللا ريض اهللا عنه يوم أحد مع النبي صىل اهللا عليه وسلم 

َّ تغري اجتهاده يف إسحاق هـذا , كـام بينـت ذلـك يف – رمحه اهللا –ابن حبان : أقول   
 , حيث )٥("م يف الثقاتالرواة الذين ترجم هلم ابن حبان يف املجروحني وأعاده"كتايب 

خيطئ وهيم , قد أدخلنا إسحاق بن حييى هـذا ":  , وقال )٦(ترجم له ابن حبان يف الثقات
يف الضعفاء ملا كان فيه من اإلهيام , ثم سربت أخباره فإذا االجتهـاد أدى إىل أن يـرتك مـا 

 "مل يتابع عليه , وحيتج بام وافق الثقات , بعد أن استخرنا اهللا تعاىل فيه
 :وكالم ابن حبان هذا   

 .َّرصيح بتغري قوله يف إسحاق  −١
 . يف التأليف "املجروحني" , عن كتاب "الثقات":  ويدل عل تأخر كتابه  −٢

                                                           
)٥٦ (١/١٤٣)١( 
 )٦٩٨٠ (١٥/٤٣٧اإلحسان البن بلبان )٢(
 )٢٧٣٣(تقريب التهذيب . ع . نة أربع أو مخس أو ست ومائتني ثقة حافظ رمي باإلرجاء , من التاسعة , مات س)٣(
 .ع . هو عيسى بن طلحة بن عبيداهللا التيمي , أبو حممد املدين , ثقة فاضل , من كبار الثالثة , مات سنة مائة )٤(

 )٥٣٠٠(    تقريب التهذيب 
 ]٢[٢٧ص)٥(
)٦/٤٥)٦ 



 ١٧

ّ ويدفع إهيام التعارض يف صنيعه ملا خـرج حـديث إسـحاق يف صـحيحه بعـد مـا  −٣
قال فيه ما قال ملا ذكره يف املجروحني , لكن يعكر عىل صـنيع ابـن حبـان , قـول 

وهذا احلديث ال نعلم أن أحدا ": ّالبزار ملا خرج حديث إسحاق هذا , حيث قال 
رواه عن النبي صىل اهللا عليه وسلم إال أبو بكر الصديق , وال نعلـم لـه إسـنادا غـري 
هــذا اإلســناد , وإســحاق بــن حييــى قــد روى عنــه عبــداهللا بــن املبــارك ومجاعــة , 

 )١("كه يف هذا احلديث غريهواحتمل حديثه وإن كان فيه , وال نعلم شار
ِلعل ابن حبان قبل حـديث إسـحاق هـذا , وإن مل يتابعـه غـريه , لكونـه مـن : أقول  َ

حديثه عن أهل بيته , فطلحة ريض اهللا عنه جده , وعيسى راوي اخلرب عمـه , وقـد أخرجـه 
 . وصححه )٢(احلاكم يف املستدرك

 , إال أن أهـل العلـم "القويليس ب":  ,  وقال )٣(وإسحاق ذكره العجيل يف الثقات  
 ,  "مـرتوك احلـديث": تتابعوا عىل تضعيفه من قبل حفظه , بـل قـال اإلمـام أمحـد وغـريه 

 )٤ ( ."واهي احلديث": وقال أبو زرعة الرازي 

 
 
 

َحبان بن عيل العنزي ] ٢[  َ َّ ِ 
 

                                                           
 )٦٣ (١/١٣٢مسند البزار )١(
)٣/٢٦٦)٢ 
 ١/٢٢١معرفة الثقات )٣(
  ١/٣٣٢, والكامل يف الضعفاء البن عدي ) ٢١( , والضعفاء للبخاري ١/٤٠٦التاريخ الكبري للبخاري : انظر ترمجة إسحاق يف )٤(

 , ٢/٤٨٩ , وهتذيب الكامل ١/١٠٣, والضعفاء للعقييل ) ٤٧( , والضعفاء للنسائي ٢/٢٣٦واجلرح والتعديل البن أيب حاتم 
 )٤٤٦( , وتقريب التهذيب ١/٢٢٢ذيب التهذيب , وهت) ٣٤٢(والكاشف للذهبي 



 ١٨

فاحش اخلطأ فيام يـروي , جيـب ":  , وقال )١(ترجم له ابن حبان يف املجروحني  
 "قف يف أمرهالتو

 حديثا من رواية حبان بـن عـيل العنــزي , عـن        )٢(َّلكن خرج ابن حبان يف صحيحه  
ـــــل)٣(ُابـــــن جـــــريج ـــــن                                 )٤(ُ وعقي ـــــداهللا ب ـــــن عب  , عـــــن الزهـــــري , عـــــن عبيـــــداهللا ب

ْعتبة : تـل أربعـة هنـى رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم عـن ق:  , عـن ابـن عبـاس , قـال )٥(ُ
َاهلدهد , والرصد ُّ ُ ْ  . , والنملة , والنحلة )٦(ُ

 ومل يغمـزه )٧(َّابن حبان تغري قوله يف حبان هذا , فقد ذكره بعـد يف الثقـات: أقول 
َّ , وهاهو ذا خيرج حديثه يف صحيحه بعد ما جرحـه , ومل "وكان يتشيع": بيشء إال بقوله  ِّ

يه ملا ترجم له يف املجروحني , فالظـاهر أن ابـن يرش ال من قريب وال من بعيد إىل قوله ف
َّحبان بعد توقفه فيه أوال , ترجح له بعد قبول حديثـه , وهـذا الظـاهر مـن صـنيعه ملـا وثقـه  َّ

 .ّوخرج حديثه يف الصحيح 
ّوعىل كل حال فابن حبان مل خيرج حلبان هـذا يف صـحيحه إال حـديثا واحـدا مل 

ة الزهري , عن عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة , عن ابـن يتفرد به , وهو حديث مشهور من رواي
  .)٨(عباس ريض اهللا عنهام , وقد رواه مجاعة عن الزهري هبذا اإلسناد

                                                           
)٢٤٦ (١/٣١٩) ١( 
 )٥٦٤٦ (١٢/٤٦٢اإلحسان البن بلبان ) ٢(
هو عبدامللك بن عبدالعزيز بن جريج األموي موالهم , املكي , ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل , من السادسة , مات سـنة مخـسني أو ) ٣(

 )٤١٩٣(تقريب التهذيب .  ع . ئة , ومل يثبت بعدها , وقد جاز السبعني , وقيل جاز املا
َهو عقيل , بالضم , ابن خالد بن عقيل , بالفتح , األييل , بفتح اهلمزة بعدها حتتانية ساكنة ثم الم , أبو خالـد األمـوي مـوالهم , ثقـة ثبـت , ) ٤( ُ

 )٤٦٦٥(تقريب التهذيب .    ع . سكن املدينة ثم الشام ثم مرص , من السادسة , مات سنة أربع وأربعني عىل الصحيح 
 )٤٣٠٩(تقريب التهذيب .   ع . ثقة فقيه ثبت , من الثالثة , مات سنة أربع وتسعني , وقيل ثامن , وقيل غري ذلك ) ٥(
َالرصد ) ٦(  ٢/٢١النهاية البن األثري .     هو طائر ضخم الرأس واملنقار , له ريش عظيم , نصفه أبيض ونصفه أسود : ُّ
)٢٤١−٦/٢٤٠) ٧ 
كتاب الـصيد , ) (٣٢٢٤ (٢/١٠٤٧, وابن ماجه يف سننه ) كتاب األدب , باب يف قتل الذر) (٥٢٦٧ (٤/٣٦٩أبو داود يف سننه : أخرجه ) ٨(

, ) ٣٢٤٢ (٥/٢٩٤, ) ٣٠٦٦ (٥/١٩٢, وأمحـد يف املـسند ) ٨٤١٥(, وعبـدالرزاق الـصنعاين يف املـصنف ) باب ما ينهـى عـن قتلـه
, والبيهقــي يف الــسنن الكــربى ) ٥٢٦٧ (٤/٣٦٧, والــدارمي يف ســننه )) ٦٥٠ (٢١٧املنتخــب منــه ص (وعبــد بــن محيــد يف مــسنده 

٩/٣١٧  



 ١٩

ّوحبان بن عيل هذا تتابع أهل العلم عىل تـضعيفه , وبـالغ بعـضهم فوهـاه وتركـه ,  َّ ِ
َّلقـول يف حبـان , واختلف قول ابن معني فيه , والراجح من قوله تليني حديثه , وخالصـة ا ِ

  )١(.أنه يعترب بحديثه , وحيتج به إذا توبع 
وحلبــان بــن عــيل أحاديــث صــاحلة , وعامــة حديثــه إفــرادات ": قــال ابــن عــدي 

 , وقال الـذهبي بعـد حكايتـه تـضعيف أهـل العلـم )٢("وغرائب , وهو ممن حيتمل حديثه
  .)٣("لكنه مل يرتك": حلبان 

                                                           
) ٩٣( , والضعفاء للبخاري ٣/٨٨ , والتاريخ الكبري للبخاري ٦/٣٨١الطبقات الكربى البن سعد : انظر ترمجة حبان بن عيل العنـزي يف ) ١(

 , ٣/٢٧٠ , واجلرح والتعـديل البـن أيب حـاتم ١/٢٩٣, والضعفاء للعقييل ) ١٦٣(ائي  , والضعفاء للنس٢/٨٣٣, والكامل البن عدي 
 , وهتـذيب ١/٤٤٩ , وميـزان االعتـدال ٥/٣٣٩ , وهتذيب الكامل ١/١٨٧ , والضعفاء البن اجلوزي ٨/٢٥٥وتاريخ بغداد للخطيب 

 )١٠٧٦( , وتقريب التهذيب ٢/١٧٣التهذيب 
 ٢/٨٣٥الكامل البن عدي ) ٢(
 ١/٤٤٩ان االعتدال ميز) ٣(



 ٢٠

 رباح بن أيب معروف ] ٣[ 
 

كـان ممـن خيطـئ , ويـروي عـن ":   , وقال )١(جم له ابن حبان يف املجروحنيتر  
ــرد مــن احلــديث ,  ــه التنكــب عــام انف ــدي في ــذي عن ــه , وال ــابع علي ــا ال يت الثقــات         م

 " تركاه)٣( وعبدالرمحن)٢(واإلحتجاج بام وافق الثقات    من الروايات , عىل أن حييى
ا من رواية رباح بن أيب معروف , عن قيس  حديث)٤(ثم خرج ابن حبان يف صحيحه  
: قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم :  , عن جماهد , عن ابـن عبـاس , قـال )٥(بن سعد

مرحـب مرحبـا , إلينـا : يدخل اجلنة رجل , فال يبقى أهل دار , وال أهل غرفة , إال قـالوا "
َيا رسول اهللا , ما توى:  , فقال أبو بكر "إلينا  ": قـال . ا الرجـل يف ذلـك اليـوم  عىل هـذ)٦(َ

  "أجل , وأنت هو يا أبا بكر
 , وقـد )٧( عـاد فـرتجم لربـاح هـذا يف كتـاب الثقـات– رمحه اهللا –ابن حبان : أقول   

 , )٨("الرواة الذين ترجم هلم ابن حبان يف املجروحني وأعادهم يف الثقات"ذكرته ضمن 
 , وهذا قريـب مـن قولـه "خيطئ وهيم" :ومع ذكره له يف الثقات , ما سكت عليه , بل قال

َّفيه ملا جرحه , فلم يرتك روايته ويطرحها بل حيتج هبا إذا توبع , وأما قولـه فيـه ملـا ذكـره 
يف الثقات , فبيان منه أنه ال حيتج برباح هذا مطلقا , بل خيضع حديثه للنظر , فيجتنب منه 

 .ما مل حيتمل فيه التفرد , واهللا أعلم 

                                                           
)٣٤٥ [١/٣٧٥) ١[ 
 .يعني حييى القطان ) ٢(
 .يعني عبدالرمحن بن مهدي ) ٣(
 )٦٨٦٧ (١٥/٢٨٢اإلحسان البن بلبان ) ٤(
 )٥٥٧٧(تقريب التهذيب .  خت م د س ق . ثقة , من السادسة , مات سنة بضع عرشة ) ٥(
َما توى ) ٦( َأي ال ضياع وال خسارة , وهو من التوى : َ  )١/٢٠١النهاية البن األثري .      (اهلالك : َّ
)٦/٣٠٧) ٧ 
 ]٣١ [٩١ص ) ٨(



 ٢١

: َّالــذي خرجــه ابــن حبــان , أخرجــه أيــضا الطــرباين يف معجميــه وحــديث ربــاح   
 . , من طريق رباح به مثله )٢( , واألوسط)١(الكبري

َّ لرباح بن أيب معروف , وخرج حديثه هـذا يف )٣(وقد ترجم ابن عدي يف الضعفاء  
ولربـاح أحاديـث غـري مـا ": ترمجته مع مجلة من األحاديث له , ثم قال يف آخر الرتمجة 

 "رت , وما أرى برواياته بأسا , ومل أجد له حديثا منكراذك
 .َّكالم ابن عدي هذا يؤيد صنيع ابن حبان ملا خرج حديث رباح املذكور : أقول   
لـيس ": ورباح هذا ضـعفه ابـن معـني والنـسائي , وقـال النـسائي يف روايـة أخـرى   
ال ":  ,  وقال العجيل "الحص":  , وقال  أبو زرعة  وأبو حاتم  الرازيان  وغريمها "بالقوي
  .)٥("صدوق له أوهام":   وقال ابن حجر )٤( ."بأس به

 )٧( , والبيوع)٦(احلج: َّوقد خرج له مسلم يف صحيحه حديثني متابعة , يف : أقول   
. 
 
 
 

                                                           
)١١١٦٦ (١١/٩٨) ١( 
)٤٨٥ (١/٢٩٨) ٢( 
 ١٠٣٢−٣/١٠٣١الكامل البن عدي ) ٣(
 :انظر ترمجة رباح بن أيب معروف يف ) ٤(

 واجلـرح ٢/٦٢, والـضعفاء للعقـييل ) ٢٠٧ (, والضعفاء للنسائي) ٤٤٦( , ومعرفة الثقات للعجيل ٧٠ , ١/٦٩      معرفة الرجال البن حمرز 
 , ١/٣٨ , وميــزان االعتــدال ٩/٤٧ , وهتــذيب الكــامل ١٠٣٢−٣/١٠٣١ , والكامــل البــن عــدي ٣/٤٨٩والتعــديل البــن أيب حــاتم 

 ٣/٢٣٤وهتذيب التهذيب 
 )١٨٧٥(تقريب التهذيب ) ٥(
وقـد رواه مجاعـة مـع ربـاح بـن أيب . احلـديث  . …مـرة كتاب احلج , باب ما يبـاح للمحـرم بحـج أو ع) ١١٨٠ (٢/٨٣٨صحيح مسلم ) ٦(

 .معروف عن عطاء بن أيب رباح به 
من حديث رباح بـن أيب معـروف عـن عطـاء عـن  . …كتاب البيوع , باب النهي عن املحاقلة واملزابنة ) ١٥٣٦ (٣/١١٧٦صحيح مسلم ) ٧(

 .داهللا ريض اهللا عنه جابر بن عبداهللا , وقد رواه قبله بمعناه من طرق عدة عن جابر بن عب



 ٢٢

 سفيان بن حسني السلمي ] ٤[ 
 

, يـروي عـن الزهـري املقلوبـات ":  , فقال  )١(ترجم له ابن حبان يف املجروحني  
وإذا روى عن غريه أشبه حديثه حديث األثبات , وذاك أن صحيفة الزهري اختلفت عليه , 
فكان يأيت هبا عىل التوهم , فاإلنصاف يف أمره تنكب مـا روى عـن الزهـري واالحتجـاج 

 "بام روى عن غريه
َّ , مـن طريـق عبـاد بـن العـوام)٢(وأخرج ابـن حبـان يف صـحيحه   حـدثنا :  , قـال )٣(َّ

هنـى رسـول اهللا :  , عن جـابر , قـال )٥( , عن عطاء)٤(حسني , عن يونس بن عبيدسفيان بن 
ْصىل اهللا عليه وسلم عن الثنيا َ إال أن تعلم )٦(ُّ َ ْ ُ. 

حديث سفيان بن حسني هنا من روايته عن يونس , وقد قال ابـن حبـان ملـا : أقول   
 , "ام روى عن غريهفاالنصاف يف أمره تنكب ما روى عن الزهري واالحتجاج ب": َّجرحه 

َوعىل كالم      ابن حبان هذا فاألوىل أن ال يذكر سفيان بن حسني يف املجروحني , وهذا 
:  , فقـال )٧(ما صنعه ابن حبان  بعد , حيث ترجم لسفيان بن حسني نفسه يف كتاب الثقات

وأما روايته عن الزهـري فـإن فيهـا ختـاليط جيـب أن جيانـب , وهـو ثقـة يف غـري حـديث "
 , وكـالم "ُزهري , مات يف والية هارون , جيب أن يمحى اسمه من كتاب املجـروحنيال

ابن حبان األخري يدل رصاحة عىل تأخر كتاب الثقات عن كتاب املجـروحني يف التـأليف 

                                                           
)٤٦٤ (١/٤٥٤) ١( 
 )٤٩٧١ (١١/٣٤٥اإلحسان البن بلبان ) ٢(
 )٣١٣٨(تقريب التهذيب .   ع . ثقة , من الثامنة , مات سنة مخس وثامنني أو بعدها , وله نحو من سبعني ) ٣(
تقريـب التهـذيب .              ع . ة تـسع وثالثـني هو ابن دينار العبـدي , أبـو عبيـد البـرصي , ثقـة ثبـت فاضـل ورع , مـن اخلامـسة , مـات سـن) ٤(

)٧٩٠٩( 
 .َهو ابن أيب رباح ) ٥(
ُهي أن يستثنى يف عقد البيع يشء جمهول فيفسد , وقيل هو أن يباع يشء جزافا فال جيوز أن يـستثنى منـه يشء قـل أو    كثـر , وتكـون : ُّالثنْيا ) ٦( ْ َْ ّ َ َْ ُْ ُ

ْالثنْيا يف املزارعة أن يستثن َُّ ْ  )١/٢٢٤النهاية يف غريب احلديث البن األثري .      (ٌى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم ُ
)٦/٤٠٤) ٧ 



 ٢٣

ّ, وعىل كل حال فال تناقض بني كالم ابن حبان وصنيعه ملا خرج حديث سفيان بن حسني 
:  روايته عن الزهري , قال ابن حجر يف ترمجة سـفيان ّيف صحيحه ; ألنه خرج له من غري

  .)١("ثقة يف غري الزهري باتفاقهم"
 
 
 

 سهل بن معاذ بن أنس ] ٥[ 
 

َّ , روى عنـه زبـان )٣(يروي عن أبيه":  , فقال )٢(ترجم له ابن حبان يف املجروحني َ
َّ منه أو من زبـان  , منكر احلديث جدا , فلست أدري أوقع التخليط يف حديثه)٤(بن      فائد َ

بن فائد , فإن كان من أحدمها فاألخبار التي رواها أحدمها ساقطة , وإنـام اشـتبه هـذا ألن 
ٌراوهيا عن سهل بن معاذ زبان , إال اليشء بعد اليشء َّ َ" 

 , عن سـهل بـن )٦( , من طريق يزيد بن أيب حبيب)٥(وأخرج ابن حبان يف صحيحه  
 أن النبـي –بـوه مـن أصـحاب النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم  وكـان أ–معاذ بن أنس , عن أبيه 

َّاركبوا هذه الدواب ساملة , وال تتخذوها كرايس": صىل اهللا عليه وسلم قال  ّ َّ" 
ظاهر صنيع ابن حبان هذا يناقض قوله يف املجروحني ملا ترجم لسهل بن : أقول   

بن فائد بحـديث سـهل بـن معاذ هناك , لكن املتأمل لقوله يرى أنه اشتبه عليه حديث زبان 
معاذ , فلم يدر ممن وقـع التخلـيط فيـه , وقـد ظهـر البـن حبـان ذلـك فـيام بعـد وزال عنـه 

                                                           
 )٢٤٣٧(تقريب التهذيب ) ١(
)٤٤١ (١/٤٤١) ٢( 
 )٦٧٢٤(تقريب التهذيب .  بخ د ت ق . هو معاذ بن أنس اجلهني األنصاري , صحايب , نزل مرص , وبقي إىل خالفة عبدامللك ) ٣(
 )١٩٨٥(تقريب التهذيب .   بخ د ت ق . احلديث مع صالحه وعبادته , من السادسة , مات سنة مخس ومخسني ضعيف ) ٤(
 )٥٦١٩ (١٢/٤٣٧اإلحسان ) ٥(
 )٧٧٠١(تقريب التهذيب .   ع . ثقة فقيه وكان يرسل , من اخلامسة , مات سنة ثامن وعرشين وقد قارب الثامنني ) ٦(



 ٢٤

ال يعترب حديثه ما كـان مـن ":  , فقال )١(االشتباه ملا ترجم لسهل بن معاذ يف كتاب الثقات
: قـال  , ف)٢("مـشاهري علـامء األمـصار" , وتـرجم لـه أيـضا يف كتابـه "رواية زبان بـن فائـد

 , فـإبن حبـان يف )٣ ("وكان ثبتا , وإنام وقعت املناكري يف أخباره من جهة زبـان بـن فائـد"
ّصحيحه سار عـىل هـذا , فخـرج حـديث سـهل بـن معـاذ مـن غـري طريـق زبـان بـن فائـد , 

 , لكـن ابـن حبـان )٤( رواه زبان بن فائد , عن سهل بن معاذ , عن أبيه به– نفسه –واحلديث 
طريق , وأخرجه من رواية يزيد بن أيب حبيب , عن سهل به , فـال تنـاقض تنكب عن هذا ال

ًإذا يف صنيع ابن حبان بناء عىل قوله األخري يف حال سهل بن معاذ هذا , واهللا أعلم  ً. 
 
 
 

 ُعاصم بن عمر العمري ] ٦[ 
 

منكر احلـديث جـدا , يـروي عـن ":  , وقال )٥(ترجم له ابن حبان يف املجروحني  
 "   ما ال يشبه حديث األثبات , ال جيوز االحتجاج به إال فيام وافق الثقاتالثقات    

 :ّوقد خرج له ابن حبان يف صحيحه مخسة أحاديث   
 , عن عاصـم بـن )٢(أخرجه ابن حبان من طريق عبداهللا بن نافع : )١(احلديث األول  

مـا كـان ": لم قـال عمر , عن عبداهللا بن دينار , عن ابن عمر , أن النبي صـىل اهللا عليـه وسـ
ًبعال ْ َ أو يسقى بنهر أو عثريا)٣(َ َِ َ ْ  " يؤخذ من كل عرشة واحدة)٤(ُ

                                                           
)٤/٣٢١) ١ 
)٩٣٤) (٢( 
َّسهل بن معاذ بن أنس اجلهني , نزيل مرص , ال بأس به إال يف روايات زبان عنه , من الرابعـة ") : ٢٦٦٧( حجر يف تقريب التهذيب قال ابن) ٣(

 .بخ د ت ق . 
, ) ٤٣٢ (٢٠/١٩٣, والطرباين يف املعجـم الكبـري ) ١٥٦٤٦ (٤٠٤, ) ١٥٦٤٠ (٤٠٠, ) ١٥٦٢٩ (٢٤/٣٩٢أخرجه أمحد يف املسند ) ٤(

 .ان بن فائد , عن سهل بن معاذ بن أنس , عن أبيه به , مطوال وخمترصا من طرق عن زب
)٧١٧ (٢/١٠٩) ٥( 



 ٢٥

 
.   , مـن طريـق عبـداهللا بـن نـافع بـه )٦( , والـدارقطني)٥(ابن عـدي: وأخرجه كذلك   

  )٧("عاصم ليس بقوي": وقال الدارقطني عقبه 
ّا أخرجه بوب له بقوله هذا اخلرب مل يتفرد به عاصم بن عمر , فابن حبان مل: أقول   

 , وقـد "ذكر اخلرب املدحض قول من زعم أن هذا اخلـرب تفـرد بـه يـونس عـن الزهـري": 
أخرج ابن حبان هذا احلديث قبل رواية عاصـم هـذه مبـارشة مـن طريـق يـونس , عـن ابـن 

أن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم فـرض فـيام : شهاب , عن سامل بن عبداهللا , عن أبيـه 
 .ُامء واألهنار والعيون أو ما كان عثريا العرش , وفيام سقي بالنضح نصف العرش سقت الس

 , مـن طريـق يـونس , عـن )٩( , والسنن األربعة)٨(وهو خمرج يف صحيح البخاري  
فـيام سـقت الـسامء والعيـون أو كـان ": ابن شهاب به , أن النبي صىل اهللا عليه وسـلم قـال 

 , وهذا لفظ البخاري , ويف رواية الرتمـذي "ف العرشُعثريا العرش , وما سقي بالنضح نص
 احلديث نحـوه …َّعن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم أنه سن فيام سقت السامء والعيون : 
. 

                                                                                                                                                                      
 )٣٢٨٦ (٨/٨١اإلحسان البن بلبان ) ١(
هو عبداهللا بن نافع الصائغ , املخزومي موالهم , أبو حممد , املدين , ثقة صحيح الكتاب يف حفظـه لـني , مـن كبـار العـارشة , مـات سـنة ) ٢(

 )٣٦٥٩(تقريب التهدذيب  .    ٤بخ م . يل بعدها ست ومائتني وق
 )١/١٤١النهاية البن األثري .    (هو ما رشب من النخيل بعروقه من األرض من غري سقي سامء وال غريها ) ٣(
 )٣/١٨٢النهاية البن األثري : انظر .     (هو من النخيل الذي يرشب بعروقه من ماء املطر جيتمع يف حفرية ) ٤(
 ٥/١٨٧١ل يف الضعفاء الكام) ٥(
 )٤ (٢/١٢٩السنن ) ٦(
 )٩٨٥٠ (٨/٤٩٩قول الدارقطني هذا ليس يف املطبوع من السنن , ولكن نقلته عن نسخة احلافظ ابن حجر كام يف إحتاف املهرة ) ٧(
 .ُكتاب الزكاة , باب العرش فيام يسقى من ماء السامء واملاء اجلاري ) ١٤٨٣(حديث ) ٨(
كتاب الزكاة , باب مـا جـاء يف ) ٦٤٠ (٣/٢٣والرتمذي يف جامعه . كتاب الزكاة , باب صدقة الزروع ) ١٥٩٦ (٢/١٠٨ أبو داود يف سننه) ٩(

وابـن . كتاب الزكاة , باب ما يوجب العرش وما يوجب نصف العـرش ) ٢٤٨٧ (٥/٤٣والنسائي قي سننه . ُالصدقة فيام يسقى باألهنار وغريه 
 . الزكاة , باب صدقة الزروع والثامر كتاب ) ١٨١٧ (١/٥٨٠ماجه يف سننه 



 ٢٦

أخرجه ابن حبان من طريق عبداهللا بن نـافع , عـن عاصـم بـن  : )١(واحلديث الثاين  
ّ اهللا عليـه وسـلم ملـا حـج بنـسائه عمر , عن عبداهللا بن دينار , عن ابن عمر , أن النبي صىل

ُإنام هي هذه احلجة , ثم عليكم بظهور احلرص": قال  ُ ُ ُ)٢( " 
 , من طريق عبداهللا بن نـافع , عـن عاصـم )٤( , وابن عدي)٣(الطرباين: وقد أخرجه   

 .بن عمر به نحوه 
 :هذا املتن مل يتفرد به عاصم , فله شواهد : أقول   

أن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم ملـا حـج : لفـظ  من حديث أيب هريـرة , ب−١   
ــال  ــسائه ق ــزمن ظهــور احلــرص": بن ــم ال ُإنــام هــي هــذه احلجــة ث ُ ُْ َُ ــو داود : أخرجــه  .  "َ أب

  .)٩( , والبيهقي)٨(  , والطرباين)٧( ,       وأبو يعىل املوصيل)٦( , وأمحد)٥(الطياليس
 , وأيب يعـىل   )١١( , وأمحـد)١٠(أيب داود:  ومن حديث أيب واقـد الليثـي , عنـد −٢  

  .)١٣( , والبيهقي)١٢(املوصيل
  .)١٥( , والطرباين)١٤(أيب يعىل املوصيل:  ومن حديث أم سلمة , عند −٣  

                                                           
 )٣٧٠٦ (٩/٢٠اإلحسان البن بلبان ) ١(
ْأي أنكن ال تعدن خترجن من بيوتكن وتلـزمن احلـرص , هـي مجـع احلـصري الـذي يبـسط يف البيـوت , وتـضم الـصاد وتـسكن       ختفيفـا ) ٢( ُ َ ُ ّْ َ ْ َ ْ َّ         .

 )١/٣٩٥النهاية البن األثري (
 )٧٩٢٦ (٨/٤٥٠املعجم األوسط ) ٣(
 ٥/١٨٧٠الكامل يف الضعفاء ) ٤(
 )٢٣١٢ (٣٠٤, ) ١٦٤٧ (٢٢٩يف مسنده ص ) ٥(
 )٢٦٧٥١ (٤٤/٣٣٢, ) ٩٧٦٥ (١٥/٤٧٦املسند ) ٦(
 )٧١٥٨ (٨٨, ) ٧١٥٤ (١٣/٨٠يف مسنده ) ٧(
 )٨٩ (٣٤−٢٤/٣٣املعجم الكبري ) ٨(
 ٥/٢٢٨السنن الكربى ) ٩(
 .ب فرض احلج كتاب املناسك , با) ١٧٢٢ (٢/١٤٠السنن ) ١٠(
 )٢١٩١٠ (٢٤٠, ) ٢١٩٠٥ (٣٦/٢٣٦املسند ) ١١(
 )١٤٤٤ (٣/٣٢يف مسنده ) ١٢(
 ٥/٢٢٨ , ٤/٣٢٧السنن الكربى ) ١٣(
 )٦٨٨٥ (١٢/٣١٢يف مسنده ) ١٤(
 )٧٠٦ (٢٣/٣١٣املعجم الكبري ) ١٥(



 ٢٧

حـدثنا : أخرجه ابن حبان من طريـق عبـداهللا بـن نـافع , قـال  : )١(واحلديث الثالث  
اهللا عليـه وسـلم محـى عاصم بن عمر , عن عبداهللا بن دينار , عن ابن عمر , أن النبي صىل 

َالنقيع ِ  .خليل املسلمني ) ٢(َّ
 ,    )٤( , وأمحد)٣(أبو عبيد القاسم بن سالم: مل يتفرد به عاصم , فقد أخرجه : أقول   

 , عن نافع , عـن )٧( , من طريق عبداهللا بن عمر العمري)٦( , والبيهقي)٥(ومحيد بن زنجويه
 .ابن عمر  به نحوه 

 عامـة أهـل العلـم عـىل تليـني حديثـه , لكنـه صـالح يف وعبداهللا بـن عمـر العمـري  
  )٨ (.َّاملتابعات والشواهد , وقد خرج له مسلم يف صحيحه مقرونا بغريه 

َّوهلذا احلديث شاهد من حديث الصعب بن جثامة ريض اهللا عنـه ,  أخرجـه    َ أبـو :  َّ
وصــححه ,  )١٢( , واحلــاكم)١١( , والطحــاوي)١٠( , وعبــداهللا بــن أمحــد بــن حنبــل)٩(داود

 , عـن الزهـري , عـن )١٤( , مـن طريـق عبـدالرمحن بـن احلـارث املخزومـي)١٣(والبيهقي
عبيداهللا بن عبداهللا بن عتبة , عن ابن عباس , عن الصعب بن جثامـة الليثـي , أن رسـول اهللا 

  ." ال محى إال هللا ولرسوله": صىل اهللا عليه وسلم محى النقيع , وقال 

                                                           
 )٤٦٨٣ (١٠/٥٣٨اإلحسان البن بلبان ) ١(
ِهو موضع قريب من املدينة , كان يستنْقع فيه امل) ٢( َ ْ  )٥/١٠٨النهاية البن األثري .    (أي جيتمع : اء َ
 )٧٤٠ (٢٧٤يف األموال ص ) ٣(
 )٦٤٦٤ (٤٨٨, ) ٦٤٣٨ (١٠/٤٧٦, ) ٥٦٥٥ (٩/٤٧٠املسند ) ٤(
 )١١٠٥ (٢/٦٦٦يف األموال له ) ٥(
 ٦/١٤٦السنن الكربى ) ٦(
 )٣٤٨٩(تقريب التهذيب  .    ٤م . ضعيف عابد , من السابعة , مات سنة إحدى وسبعني ) ٧(
 ٣٣٢−١٥/٣٢٧هنذيب الكامل : انظر ) ٨(
 .كتاب اخلراج , باب يف األرض حيميها اإلمام أو الرجل ) ٣٠٨٤ (١٨١−٣/١٨٠السنن ) ٩(
 )١٦٦٥٩ (٢٧/٢١٩يف زوائده عىل مسند أبيه ) ١٠(
 ٣/٢٦٩رشح معاين اآلثار ) ١١(
 ٢/٦١املستدرك عىل الصحيحني ) ١٢(
 ٦/١٤٦السنن الكربى ) ١٣(
 )٣٨٣١(تقريب التهذيب  .          ٤بخ .  أوهام , من السابعة , مات سنة ثالث وأربعني , وله ثالث وستون سنة صدوق له) ١٤(



 ٢٨

أن رسول : يث رواية من رواه عن الزهري دون قوله الصواب يف هذا احلد: أقول   
قال البيهقي عقب روايته للحديث من هـذا الوجـه .  اهللا   صىل اهللا عليه وسلم محى النقيع 

 مــن قــول "محــى النقيــع"ألن قولــه ":  , ثــم قــال البيهقــي "هــذا وهــم: قــال  البخــاري ": 
  ."الزهري
لزهري , كام سيأيت بيانه , وقد أخرجـه يعني البيهقي أنه ثابت من بالغات ا: أقول   

 , )٤( , وأبــــو داود الطيالــــيس)٣( , والنــــسائي)٢( , وأبــــو داود السجــــستاين)١(البخــــاري: 
 , )٨( , وأبو عبيد القاسم بـن سـالم)٧( , واحلميدي)٦( , وعبدالرزاق الصنعاين)٥(والشافعي

 , وعبداهللا بن )١٢( عاصم , وابن أيب)١١( , ومحيد بن زنجويه)١٠( , وأمحد)٩(وابن أيب شيبة
 , )١٧( , والـدارقطني)١٦( , والطـرباين)١٥( , وابن حبان)١٤( , والطحاوي)١٣(أمحد بن حنبل

                                                           
كتاب اجلهاد والسري , باب أهـل الـدار ) ٣٠١٢(و . كتاب املساقاة , باب ال محى إال هللا ولرسوله صىل اهللا عليه وسلم ) ٢٣٧٠(الصحيح ) ١(

ُيبيتون فيصاب الولدان و َّ َ  .الذراري ُ
 .كتاب اخلراج , باب يف األرض حيميها اإلمام أو الرجل ) ٣٠٨٣ (٣/١٨٠السنن ) ٢(
كتـاب الـسري , بـاب إصـابة أوالد املـرشكني يف ) ٨٦٢٤ (٥/٨٦و . كتاب إحياء املوات , بـاب احلمـى ) ٥٧٧٥ (٣/٤٠٨السنن الكربى ) ٣(

 .البيات بغري قصد 
 )١٢٣٠ (١٧١املسند ص ) ٤(
 ٣٨١ ص يف مسنده) ٥(
 )١٩٧٥٠ (١١/٨املصنف ) ٦(
 )٧٨٢ (٢/٣٤٤املسند ) ٧(
 )٧٢٨ (٢٧١األموال ص ) ٨(
 )٣٢٤١ (٧/٣٠٣املصنف ) ٩(
 )١٦٦٦٦ (٢٢٤, ) ١٦٤٢٥ (٣٥٦, ) ١٦٤٢٢ (٢٦/٣٥١املسند ) ١٠(
 )١٠٨٧ (٢/٦٥٩, ) ١٤٥ (١/١٥٢األموال ) ١١(
 )٩٠٥ (٢/١٦٩اآلحاد واملثاين ) ١٢(
ـــه ) ١٣( ـــسند أبي ـــده عـــىل م  ٢٣٦, ) ١٦٦٨٣ (٢٣٤, ) ١٦٦٧٩ (٢٣٢, ) ١٦٦٦٣ (٢٢٢, ) ١٦٦٥٨ (٢١٩, ) ١٦٦٥٧ (٢٧/٢١٨يف زوائ

)١٦٦٨٩( 
 ٣/٢٦٩رشح معاين اآلثار ) ١٤(
 )٤٧٨٨ (١١/١٠٩, ) ٤٦٨٤ (١٠/٥٣٩, ) ١٣٧ (٣٤٧, ) ١٣٦ (١/٣٤٥كام يف اإلحسان البن بلبان (يف صحيحه ) ١٥(
 )٧٤٢٨−٧٤١٩ (٩٧−٨/٩٥املعجم الكبري ) ١٦(
 )١٢٠ (٤/٢٣٨السنن ) ١٧(



 ٢٩

 , من طرق عـدة )٤( , والبغوي)٣( , وابن عبدالرب)٢( ,          والبيهقي)١(وأبو نعيم األصبهاين
, عن الصعب بن جثامة , عن الزهري , عن عبيداهللا بن       عبداهللا بن عتبة , عن ابن عباس 

به نحـوه , ويف بعـض طرقـه زيـادات , ولـيس يف يشء منهـا أن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه 
 إال مـن طريـق عبـدالرمحن بـن − فـيام وقفـت عليـه −وسلم محى النقيع , ومل يـرد ذلـك 

احلارث , عن الزهري , ويعضد هذا كالم البيهقـي املتقـدم , وعبـدالرمحن بـن احلـارث 
 مـن )٦( , ال سـيام وقـد أخرجـه الطـرباين)٥(ى عـىل خمالفـة أصـحاب الزهـريمثله ال يقـو

ــي ــن احلــارث املخزوم ــدالرمحن ب ــن عب ــرية ب ــق املغ ــن )٧(طري ــه احلــارث ب ــن أبي  , ع
 من طريق الثوري , عن عبـدالرمحن )٨(وأخرجه             أبو نعيم األصبهاين.  عبدالرمحن 

 . النقيع بن احلارث , عن الزهري به , وليس فيه محى 
 , ومحيد )١٠( , وأبو داود)٩(البخاري: نعم قد ثبت عن الزهري بالغا , فقد أخرجه   

 , من طرق الليث , عن يـونس , عـن ابـن )١٣( , والبيهقي)١٢( , واإلسامعييل)١١(بن زنجويه
 .بلغنا أن النبي صىل اهللا عليه وسلم محى النقيع : شهاب , قال 

                                                           
 ٣/٣٨٠حلية األولياء ) ١(
 ٩/٧٨ , ٧/٥٩ , ٦/١٤٦السنن الكربى ) ٢(
 ٩/٦٢التمهيد ) ٣(
 )٢١٩٠ (٨/٢٧٢رشح السنة ) ٤(
 ٣٩−١٧/٣٧انظر ترمجته يف هتذيب الكامل ) ٥(
 )٧٤٢٢ (٨/٩٥املعجم الكبري ) ٦(
 )٦٨٤٣(تقريب التهذيب .     س ق خ د. صدوق فقيه كان هيم , من الثامنة , مات سنة ست أو ثامن وثامنني ) ٧(
 ٣٢٧−١/٣٢٦تاريخ أصبهان ) ٨(
 .كتاب املساقاة , باب ال محى إال هللا ولرسوله صىل اهللا عليه وسلم ) ٢٣٧٠(يف الصحيح , بعد حديث ) ٩(
 .كتاب اخلراج , باب يف األرض حيميها اإلمام أو الرجل ) ٣٠٨٣ (٣/١٨٠السنن ) ١٠(
 )١١٠٤ (٢/٦٦٦األموال له ) ١١(
وهـو مرسـل أو ": , وقال ابن حجـر ) ٢٣٧٠(عند حديث ) ٥/٤٥(يف مستخرجه عىل صحيح البخاري , كام يف فتح الباري البن حجر ) ١٢(

 "معضل
 ٧/٥٩ , ٦/١٤٦السنن الكربى ) ١٣(



 ٣٠

بان من طريق عبداهللا بن نـافع , عـن عاصـم بـن أخرجه ابن ح : )١(واحلديث الرابع  
    عمر ,

عن عبداهللا بن دينار , عـن ابـن عمـر , أن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم سـابق بـني اخليـل , 
ًوجعل بينهام سبقا ْ ً , وجعل بينهام حملال)٢(َ ِّ َ َال سبق إال يف حافر أو نصل":  , وقال )٣(ُ َ َ" 

 .هللا بن نافع , عن عاصم بن عمر به مثله  , من طريق عبدا)٤(وقد أخرجه ابن عدي  
هذا احلديث ضعفه غري واحد مـن أهـل العلـم مـن أجـل عاصـم العمـري , : أقول   

:  , حيث قـال )٥(وقد أطال  ابن قيم اجلوزية الكالم حول هذا احلديث يف كتابه الفروسية
هــم فيــه أبــو فهــذا احلــديث         ال يــصح عــن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم البتــة , و"

 , فإن مداره عىل عاصم بن عمر أخي عبيداهللا وعبـداهللا وأيب بكـر العمـريني, فهـم )٦(حاتم
أربعــة أخــوة , أوثقهــم عبيــداهللا , متفــق عــىل االحتجــاج بحديثــه , وأمــا عبــداهللا وعاصــم 
فضعيفان , أما عبداهللا فكالمهم فيه مـشهور , وأمـا أخـوه عاصـم صـاحب هـذا احلـديث , 

 , وقال اإلمام أمحد يف "ضعفوه":  , وقال ابن عدي "هو منكر احلديث" : فقال البخاري
 , وضـعفه      أبـو حـاتم , "ليس بـيشء":  , ويف رواية أخرى "ضعيف": رواية ابنه صالح 

 "يضعف يف حديثه":  , وقال اجلوزجاين "ليس بقوي": وقال هارون بن موسى الفروي 
 , وقـال النـسائي "لـيس عنـدي باحلـافظ": لرتمـذي  , وقال ا"ليس بثقة": , وقال النسائي 

 ثم رسد له أحاديـث مجـة مـن مجلتهـا هـذا "ضعفوه":  , وقال ابن عدي "مرتوك":  مرة 

                                                           
 )٤٦٨٩ (١٠/٥٤٣اإلحسان البن بلبان ) ١(
 )٢/٣٣٨ألثري النهاية البن ا.     (ما جيعل من املال رهنا عىل املسابقة : السبق ) ٢(
هو ثالث أجنبي , يدخله املتسابقان بينهام ال خيرج شيئا , ومها جيعالن بينهام جعال , فإن سبقهام أخذ سـبقهام , وإن سـبق أحـدمها أخـذ ) ٣(

 . ُاجلعل كله , ومل يغرم الدخيل الثالث شيئا , وهذا الدخيل يسمى حملال 
  ٢٠بن قيم اجلوزية ص  , والفروسية ال٢/٣٦٦مشكل اآلثار للطحاوي : انظر 

 ١٨٧٠ − ٥/١٨٦٩الكامل يف الضعفاء ) ٤(
 ٥٧ص ) ٥(
 .يعني ابن حبان رمحه اهللا ) ٦(



 ٣١

وأما ابن حبان فتناقض فيه , فإنه أخرج حديثه يف صـحيحه , وقـال  . )١(احلديث املذكور
به حـديث األثبـات , منكر احلديث جدا , يروي عن الثقات ما اليـش": يف كتاب الضعفاء 

 , ومن كانت هذه حالته عند أهل احلـديث ال "ال جيوز االحتجاج به إال فيام وافق الثقات
عاصم بن عمر هذا تكلـم فيـه أمحـد ": حيتج بخربه , وقال احلافظ أبو عبداهللا   املقديس 

وحييى والبخاري وابن حبان , وقد روى عنه أحاديث فال أدري هل رجع عن قولـه فيـه أو 
 مل يعرف أنـه )٢(حيتمل أن أبا حاتم":  , وقال شيخنا أبو احلجاج احلافظ "غفل عن ذلك

 , والذي يدل عىل بطالن هذا احلـديث "عاصم العمري , فإنه وقع يف روايته غري منسوب
:  , عن ابن عمر , لكان معروفا عن أصحاب عمرو , مثـل )٣(أنه لو كان عند عمرو بن دينار

بة , والسفيانني , واحلامدين , ومالك بن أنس , وجعفر بـن حممـد , قتادة , وأيوب , وشع
وقيس بن سعد , وهشيم , وورقاء , وداود بن عبدالرمحن العطار , وغريهم من أصـحابه , 

 هـذا احلـديث مـن حديثـه , ويكـون عنـد – وهم أجلـة أصـحابه −فكيف   ال يعرف هؤالء 
ديثه حمفوظ مـضبوط جيمـع , وكـان ح عاصم بن عمر مع ضعفه , وأيضا فعمرو بن دينار

األئمة يسارعون إىل سامعه منه وحفظه ومجعه , فإن عيل بن املديني عنده نحو أربعامئة 
فلو كان هذا من حديث ابن عمر لكان مـشهورا , فإنـه مل يـزل : حديث من حديثه , وأيضا 

يد بــن الــسباق بــني اخليــل موجــودا باملدينــة وأهــل املدينــة حيتــاجون فيــه إىل فتــوى ســع
املسيب حتى أفتاهم يف الدخيل بام أفتاهم , فلو كان هذا احلـديث صـحيحا مـن حـديث 
ابن عمر لكانت سنة مشهورة متوارثة بينهم ومل حيتاجوا إىل فتوى سعيد بن املـسيب يف 
املحلل , وال جيب املحلل مع أن مالكا من أعلم الناس بحديث ابن عمر ومل يـذكر عنـه 

                                                           
 , والـضعفاء ٦/٤٧٨ , والتـاريخ الكبـري للبخـاري ٢/٢٨٣التـاريخ البـن معـني روايـة الـدوري : انظر ترمجة عاصم بـن عمـر العمـري يف ) ١(

 , وسـؤاالت ٥/١٨٦٩ , والكامـل البـن عـدي ٣/٣٣٥ , والـضعفاء للعقـييل ٦/٣٤٦ حاتم , واجلرح والتعديل البن أيب) ٤٣٨(للنسائي 
 , وهتذيب التهذيب ٢/٣٥٥ , وميزان االعتدال ١٢/٥١٧ , وهتذيب الكامل ٢/٧٠, والضعفاء البن اجلوزي ) ٥٨٣(الربقاين للدارقطني 

 ) ٤٨٦( , وبحر الدم ٥/٥١
 .يعني ابن حبان ) ٢(
 فهو عبداهللا بن دينار , وقد تكرر يف كالم ابن القيم ذكر عمرو بن دينار بدال من عبـداهللا بـن دينـار , واملقـصود عبـداهللا , هذا سبق قلم , وإال) ٣(

 .عبداهللا بن دينار :  ذكر إسناد احلديث كامال كام هو عند ابن حبان , وقال فيه ٣٩وابن القيم نفسه يف كتاب الفروسية ص 



 ٣٢

, فكيف يكون هذا احلديث عند عمرو بن دينار , عن ابـن عمـر , يف املحلل حرفا واحدا 
ثم ال يرويه أحد منهم وينفرد به من ال حيتج بحديثه , وأيضا فال يعرف أن أحدا من األئمـة 
احتج هبذا احلديث يف املحلل ال الشافعي , وال أمحد , وال أبو حنيفة , وال غريهم ممن 

ة األئمة مل خيرجه يف كتابه , وال أحدا من األئمة رشط املحلل , وأيضا فإن أحدا من الست
األربعة , وال صنف احلاكم نفسه مع فرط تساهله فيام استدركه عليهام , هذا وداللته عىل 

 , فكيف غفل عنه هؤالء األئمـة )١(اشرتاط املحلل أبني من داللة حديث سفيان بن حسني
 .انتهى كالم ابن قيم اجلوزية  . "توفيقكلهم أو أغفلوه , هذا من املمتنع عادة , وباهللا ال

روي أن النبي صىل اهللا عليه وسلم : قوله " : )٢(وقال ابن حجر يف تلخيص احلبري  
 من حديث )٣(ابن حبان وابن أيب عاصم يف اجلهاد. سابق بني اخليل , وجعل بينهام سبقا 

.  بيـنهام حملـال وجعـل: عاصم بن عمر , عن عبداهللا بـن دينـار , عـن ابـن عمـر بـه , وزاد 
 وعاصـم )٤ (.ورواه ابن أيب عاصم من طريق عاصم بن عمر هذا , عن نافع , عن ابن عمـر 

ال حيـوز : هذا ضعيف , واضطرب فيه ابن حبان , فصحح حديثه تارة , وقال يف الضعفاء 
: وقـال ابـن حجـر يف آخـر كالمـه  . "خيطـئ وخيـالف: االحتجاج به , وقـال يف الثقـات 

أن رسـول اهللا صـىل :  من حديث نافع , عن ابن عمـر )٦( وابن أيب عاصم)٥(وروى أمحد"
وهو أقـوى مـن الـذي قبلـه , ويـدل عـىل أنـه ال . اهللا عليه وسلم سابق بني اخليل , وراهن 

                                                           
  . ٤خت م . ّهم , من السابعة , مات بالري مع املهدي , وقيل يف أول خالفة الرشيد ثقة يف غري الزهري باتفاق) ١(

 )٢٤٣٧( تقريب التهذيب 
 من كتاب الفروسية , وهو من رواية سفيان بن حسني , عن الزهـري , عـن  سـعيد بـن ٣٧        وقد ذكر ابن القيم حديثه املشار إليه يف ص 

من أدخل فرسا بني فرسني وهو ال يـأمن أن يـسبق فـال بـأس , ومـن ": ل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قا: املسيب , عن أيب هريرة , قال 
 "أدخل فرسا بني فرسني وهو آمن أن يسبق فهو قامر

)٢٠٢٦ (١٦٤−٤/١٦٣) ٢( 
 .مل أقف عليه يف املطبوع من كتاب اجلهاد البن أيب عاصم ) ٣(
 .بوع من كتاب اجلهاد البن أيب عاصم وكذلك هذا الطريق مل أقف عليه يف املط) ٤(
 )٥٣٤٨ (٩/٢٥٠املسند ) ٥(
 .ليس يف املطبوع من كتاب اجلهاد البن أيب عاصم ) ٦(



 ٣٣

لقد راهن رسول اهللا عىل فرس يقـال :  حديث أنس )١(يشرتط املحلل , وكذا أخرج أمحد
  ." وأعجبه لذلك)٢(له سبحة , فسبق الناس , فبهش

ّ مل يغفـل عـن عاصـم هـذا , بـل خـرج حديثـه يف − رمحـه اهللا −ابن حبـان : أقول   
ّ , وقد خرج له مخـسة أحاديـث يف صـحيحه )٣("عاصم بن عمر": صحيحه منسوبا هكذا 

كلها من طريق عبداهللا بن نافع , عن عاصم بن عمر , عن عمـرو بـن دينـار , عـن ابـن عمـر 
 .بعة منها , وسيأيت خامسها إن شاء اهللا تعاىل ريض اهللا عنه , سبق ذكر أر

ّوابن حبان ملا ذكر عاصام يف املجروحني ميزه وعرفه بقولـه    عاصـم بـن عمـر ": ّ
عاصـم بـن عمـر بـن ":  , قـال )٤( , وكذلك ملا أعاده يف الثقـات"العمري من أهل املدينة

ه عبـداهللا بـن نـافع , حفص , أخو عبيداهللا بن عمر , يروي عن عبـداهللا بـن دينـار , روى عنـ
الرواة الذين ترجم هلم ابن حبـان يف ": ُ , فهو هو , وقد ذكرته يف كتايب "خيطئ وخيالف

 , وملا تأملت كالم ابن حبان وصنيعه مع عاصـم بـن )٥("املجروحني وأعادهم يف الثقات
 :عمر ظهر يل ما يأيت 

ه إال فـيام وافـق ال جيـوز االحتجـاج بـ":  أنه ملا ذكـره يف املجـروحني , قـال −١  
 , وأحاديثــه التــي أخرجهــا ابــن حبــان يف صــحيحه تابعــه عليهــا غــريه ســوى هــذا "الثقـات

 .احلديث فمداره عىل عاصم نفسه 
 , وهـذا احـرتاز مـن ابـن "خيطـئ وخيـالف":  وأنه ملا ذكره يف الثقات , قـال −٢  

يــه , حبــان عــن بعــض مــا يــأيت يف روايــات عاصــم ممــا خيــالف فيــه الثقــات أو خيطــئ ف
 .ّفالواجب هنا رده والتنكب   عنه 

                                                           
 )١٣٦٨٩ (٢١/٢٥٦, ) ١٢٦٢٧ (٢٠/٧٥املسند ) ١(
َقد هبش إليه : يقال لإلنسان إذا نظر إىل اليشء فأعجبه واشتهاه وأرسع نحوه ) ٢(  )١/١٦٦النهاية البن األثري .      (َ
والدليل الثاين عىل اشرتاط املحلل ما رواه أبـو حـاتم بـن حبـان يف : قالوا ":  , قال ٣٩ابن القيم ملا ذكر احلديث يف كتاب الفروسية ص ) ٣(

 "…ن عمـر ثنا احلسن بن سفيان , ثنا إبراهيم بن املنذر , ثنا عبداهللا بن نافع , عن عاصم , عـن عبـداهللا بـن دينـار , عـن  ابـ: صحيحه , فقال 
 .فذكر احلديث , فأنت ترى أنه ذكر عاصام مهمال مل ينسبه 

)٧/٢٥٩) ٤ 
 ]٥٩ [١٤٤ص ) ٥(



 ٣٤

 يـروي عـن عبـداهللا بـن دينـار , روى عنـه ":  كذلك ملا ذكره يف الثقات , قـال −٣  
ّ , وقـد الحظـت أن مجيـع أحاديـث عاصـم التـي خرجهـا ابـن حبـان يف "عبداهللا بـن نـافع

 صحيحه من هذا الوجه فحسب , مما يدل عىل معرفة ابن حبان هلذا املخرج من حـديث
ّعاصم واعتامده عنده , لكونه    نص عليه رصاحة يف الثقات , وخرجه يف صحيحه , واهللا 

 .أعلم 
ّ أن ابن حبان ملا خرج حديث عاصم هذا يف صـحيحه بـوب لـه بقولـه −٤   ُذكـر ": ّ ِ

 من حديث –ً إذا  – , فمراد ابن حبان "ّاإلخبار عن نفي جواز السباق إال يف شيئني معلومني
 ال مـن – , ومل يـرد "ال سبق إال يف حافر أو نـصل": ه صىل اهللا عليه وسلم عاصم هذا قول

 ذكر املحلل فيه , وهو حمل اإلشكال , وعليـه دار الكـالم فـيام تفـرد –قريب وال من بعيد 
ذكـر ": ّفيه عاصم , ويدل عىل ذلك أن       ابن حبان بوب بعد هذا احلديث مبـارشة قـائال 

ْذكور يف هذا اخلرب مل يرد به النفي عام وراءهالبيان بأن هذا العدد امل  , ثـم روى بإسـناده "ُِ
ال سـبق إال يف خـف أو حـافر أو ": حديث أيب هريرة أن نبي اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال 

 , ومن تأمل سـياق احلـديث عـىل طريقـة ابـن حبـان يف تـصنيفه للـصحيح عـىل )١("نصل
ّث خـرج هـذين احلـديثني يف القـسم الثالـث التقاسيم واألنواع ظهر له ذلك بوضوح , حي

 يف ")٢(إخبار املصطفى صىل اهللا عليه وسلم عام احتيج إىل معرفتها": من صحيحه وهو 
َإخباره صىل اهللا عليه وسلم عن األشياء التـي حـرصها ": النوع الثاين والثالثني منه , وهو  َ

  )٣("ام وراءهًبعدد معلوم , من غري أن يكون املراد من ذلك العدد نفيا ع
 يف إخراجه هلذا احلديث – رمحه اهللا –وعىل كل حال فاالعرتاض عىل ابن حبان   

 التنكـب عـن هـذه الروايـة مـن هـذا الوجـه – واهللا أعلـم –من هذا الوجه قـائم , والـصواب 
 .واالقتصار عىل حديث أيب هريرة التايل له 

                                                           
 ))٤٦٩٠ (١٠/٥٤٤كام يف اإلحسان البن بلبان (صحيح ابن حبان ) ١(
 .أي من السنن ) ٢(
 ١٣٤ , ١/١٣١مقدمة اإلحسان البن بلبان : انظر ) ٣(



 ٣٥

حـدثنا :  بن نافع , قـال أخرجه ابن حبان من طريق عبداهللا : )١(واحلديث اخلامس  
عاصم بن عمر , عن ابن دينار , عن ابن عمر , أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ملا دخل 
مكة وجد هبا ثالث مائة وستني صنام , فأشار بعصا إىل كـل صـنم , وقـال صـىل اهللا عليـه 

 .فسقط الصنم ومل يمسه  . "جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا": وسلم 
:  , وصـححه ابـن حبـان )٢( ويف حـديث ابـن عمـر عنـد الفـاكهي": قال ابن حجر 

   فيسقط      
 

  )٣("الصنم وال يمسه
 . , من طريق عبداهللا بن نافع به نحوه )٤(أخرجه الطرباين: أقول   
رواه الطرباين يف األوسط والكبـري بنحـوه , وفيـه عاصـم بـن عمـر ": قال اهليثمي   

وبقيــة رجالــه . خيــالف وخيطــئ :  , ووثقــه ابــن حبــان , وقــال )٥(العمــري , وهــو مــرتوك
 )٦("ثقات

 ,  من طريق القاسم بن عبداهللا , عن عبداهللا بن )٧(وأخرجه البيهقي يف دالئل النبوة
فكان ال يـشري إىل صـنم إال سـقط مـن غـري أن ": ديينار , عن ابن عمر به , ويف آخره قوله 

اصم بن عمر , لكن القاسم هذا هـو العمـري , قـال ابـن  , وهذه متابعة تامة لع"يمسه بعصا

                                                           
 )٦٥٢٢ (١٤/٤٥٢اإلحسان البن بلبان ) ١(
 أقف عليه يف املطبوع من تاريخ مكة للفاكهي , ويبدو أنه يف اجلزء األول منه , وهو مفقود كام أفـاد نـارشه فـضيلة الـدكتور عبـدامللك مل) ٢(

 .الدهيش , حيث نرش اجلزء الثاين من تاريخ مكه للفاكهي 
 )٤٢٨٧( , عند حديث رقم ٨/١٧فتح الباري ) ٣(
 )٧٩٢٩ (٨/٤٥٠ملعجم األوسط , وا) ١٣٦٤٣ (١٢/٤٥٢املعجم الكبري ) ٤(
عاصم رغم ضعفه , فخالصة القول فيه أنه صالح لالعتبار يف املتابعات والشواهد , ولـذا قـال عنـه ابـن حجـر يف تقريـب التهـذيب : أقول ) ٥(

  ."ضعيف") : ٣٠٦٨(
 ٦/١٧٦جممع الزوائد ) ٦(
)٥/٧٢) ٧ 



 ٣٦

:  , والبيهقي ملـا روى هـذا احلـديث قـال عقبـه )١("مرتوك , رماه أمحد بالكذب": حجر 
  ." فالذي قبله يؤكده– وإن كان ضعيفا −هذا اإلسناد "

يعني البيهقي بذلك حديث عبداهللا بن مسعود , وحديث عبـداهللا بـن عبـاس : أقول   
 . عنهام , وسيأيت ذكرمها ريض اهللا
 مـن وجـه )٢(وحديث ابن عمر هذا , أخرجه أبو نعيم األصـبهاين يف دالئـل النبـوة  

 , ثنـا )٤( إمالء , ثنـا حممـد بـن يـونس العـصفري)٣(حدثنا سليامن بن أمحد: آخر ,     قال 
ثنـا :  , قـال )٦(ثنـا عمـرو بـن صـالح قـايض رامهرمـز:  , قـال )٥(أمحد بن ثابت اجلحدري

وقف رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم :  , عن نافع , عن ابن عمر , قال )٧(عبداهللا بن عمر
يوم فتح مكـة وحـول البيـت ثـالث مائـة وسـتون صـنام , قـد ألزقهـا الـشياطني بالرصـاص 

جـاء ":  هتـوي مـن غـري أن يمـسها , ويقـول )٨(والنحاس , فكان كلام دنـا منهـا بمخـرصته
ّفتساقط عىل وجوهها , ثم أمر هبن فـأخرجن  . "ل كان زهوقااحلق وزهق الباطل إن الباط

 .إىل املسيل 
 .وهذا إسناد ضعيف جدا : أقول   

                                                           
 )٥٤٦٨(تقريب التهذيب ) ١(
)٤٤٦ (٢/٦٦٦) ٢( 
 .الكبري , واألوسط , والصغري : سم الطرباين , احلافظ املشهور , صاحب املعاجم الثالثة هو أبو القا) ٣(
شيخ الطرباين هذا مل أتبينه , وقد خرج له يف معجمه األوسط وكذا الصغري , وسامه كام جاء يف هذا اإلسناد , فال أدري هـل هـو الكـديمي ) ٤(

 .املرتوك أم غريه ? واهللا أعلم 
 )١٨(تقريب التهذيب .     ق . العارشة , مات بعد اخلمسني صدوق , من ) ٥(
 , وذكر الذهبي "وله غري هذا احلديث , مما ال يتابع عليه": , وذكر له حديثا , وقال ) ٥/١٧٨٣(ترجم له ابن عدي يف الكامل يف الضعفاء ) ٦(

 , وتــرجم لــه يف ميــزان االعتــدال "منكــر احلــديث") : ٤٦٦٧(أنــه جمهــول , وقــال يف املغنــي يف الــضعفاء ) ٣١٨٦(يف ديــوان الــضعفاء 
 ., وزاد عليه كالم ابن عدي السابق ) ٤/٣٦٧( , وتابعه ابن حجر يف لسان امليزان "ّتكلم فيه": وقال ) ٣/٢٦٩(

 ., وقد تقدمت ترمجته قريبا ) ٣٤٨٩(تقريب التهذيب : انظر  .     ٤م . هو العمري , ضعيف عابد ) ٧(
َاملخرصة ) ٨( َ ْ ُما ْخيترصه اإلنسان بيده فيمسكه من عصا أو عكازة أو مقرعة أو قضيب , وقد يتكئ عليه : ِ َ ْ ِ َّ ُ ََ. 

  )٢/٣٦النهاية البن األثري  ( 



 ٣٧

 ,   )٣( ,  والرتمـذي)٢( ,  ومـسلم)١(البخـاري: أما حديث ابن مسعود , فقـد أخرجـه   
 , )٨( , وأمحــــد)٧( , وابــــن أيب شــــيبة)٦( ,  واحلميــــدي)٥( ,  وعبــــدالرزاق)٤(والنــــسائي
 , )١٢( , وابــن حبــان)١١( , وابــن جريــر الطــربي)١٠( ,     وأبــو يعــىل املوصــيل)٩(يواألزرقــ

لكـن مل يـرد يف  . )١٦( , والبغـوي)١٥( , والبيهقي)١٤( , وأبو نعيم األصبهاين)١٣(والطرباين
  ."فسقط الصنم ومل يمسه": يشء من طرقه قوله 

 , وأبـو )١٩(اين , والطرب)١٨( , والبزار)١٧(األزرقي: وأما حديث ابن عباس فأخرجه   
  نعيم     

 
 , )٤( , عن عبداهللا بن أيب بكـر)٣( , من طريق حممد بن إسحاق)٢( , والبيهقي)١(األصبهاين

 , عن عبداهللا بن عباس به نحوه ,  وجاء يف رواية أيب نعيم )٥(عن عيل بن عبداهللا بن عباس
                                                           

 )٤٧٢٠ , ٤٢٨٧ , ٢٤٧٨(صحيح البخاري ) ١(
 )١٧٨١ (٣/١٤٠٨صحيح مسلم ) ٢(
  ." ابن عمرهذا حديث حسن صحيح , وفيه عن": , وقال الرتمذي ) ٣١٣٨ (٥/٣٠٣اجلامع ) ٣(
 )١١٤٢٨ (٤٣٨, ) ١١٢٩٧ (٦/٣٨٢السنن الكربى ) ٤(
 ٣٨٨/ القسم الثاين/١يف تفسريه  ) ٥(
 )٨٦ (١/٤٦املسند ) ٦(
 )١٨٧٥٢ (١٤/٤٨٨املصنف ) ٧(
 )٣٥٨٤ (٦/٦٢املسند ) ٨(
 ١٢١أخبار مكة ص ) ٩(
 )٤٩٦٧ (٨/٣٧٦املسند ) ١٠(
 )رساءسورة اإل (١٥/١٥٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) ١١(
 ))٥٨٦٢ (١٣/١٧٢كام يف اإلحسان البن بلبان (يف صحيحه ) ١٢(
, واملعجـم الـصغري ) ٢٣٢٤ (٣/١٥٩, ) ٣١٨ (١/٢١٤, واملعجم األوسـط ) ١٠٥٣٥ (٢٧٤, ) ١٠٤٢٧ (١٠/٢٣٦املعجم الكبري ) ١٣(

٢١٠ (١/١٣٩( 
 ٧/٣١٥حلية األولياء ) ١٤(
 ٥/٧١ , ودالئل النبوة ٦/١٠١السنن الكربى ) ١٥(
 )سورة اإلرساء (٣/١٣٣, ومعامل التنـزيل ) ٣٨١٣ (١٤/٢٨ح السنة رش) ١٦(
 . , ولعله من الناسخ , فاحلديث خمرجه واحد عندهم مجيعا "ابن عباس" , وسقط من إسناده ١٢٠أخبار مكة ص ) ١٧(
 ))١٨٢٥(٢/٣٤٥كام يف كشف األستار للهيثمي (يف مسنده ) ١٨(
 )١١٥٢ (٢/٢٧٢م الصغري , واملعج) ١٠٦٥٦ (١٠/٣٣٩املعجم الكبري ) ١٩(



 ٣٨

 , ونحـوه يف "فجعلـت تـستلقي مـن غـري أن يمـسها": ُرواية أيب نعـيم األصـبهاين , قولـه 
 .واية األزرقي ر

  )٦("رواه الطرباين ورجاله ثقات , ورواه البزار باختصار": قال اهليثمي   
رواه الطرباين يف الصغري , وفيه ابن إسحاق ": وقال اهليثمي أيضا يف موضع آخر   

  )٧("وهو مدلس ثقة , وبقية رجاله ثقات , وقد تقدمت طرق هذا احلديث يف غزوة الفتح
حـدثنا عبـداهللا بـن : قال ابـن إسـحاق : جيد , ويف رواية البيهقي هذا إسناد : أقول   

 .ُفأمن تدليسه . أيب بكر 
ّوابن حبان ملا خرج حديث ابن عمر من طريق عاصم بن عمر العمـري , بـوب لـه    ّ

ُذكر سقوط األصنام التي يف الكعبة بإشارة املصطفى صىل اهللا عليه وسـلم إليهـا ": بقوله  ْ ِ
 – , واحلديث له أصل يف الصحيحني من حديث ابن مـسعود "ها بيشء منهدون             مس

َ لكن مل يـرصح فيـه هبـذا املعنـى الـذي بـوب عليـه ابـن حبـان , وقـد رأيـت أن –كام تقدم  ّ
عاصم بن عمر توبع عىل ذلك يف حديث ابن عمر متابعة تامة , وأخرى قارصة , وكالمها 

 بإسـناد – يف بعـض طرقـه – ابـن عبـاس رصاحـة واهيتان , لكن جاء ذلك يف           حديث
 .جيد 

 ملــا تــرجم لعاصــم بــن عمــر العمــري يف – رمحــه اهللا –واخلالصــة  أن ابــن حبــان   
ال جيوز االحتجاج بـه إال فـيام وافـق ": املجروحني        مل يطرح روايته بل استثنى فقال 

خيطـئ ": مـن حديثـه بقولـه  احـرتز – أيضا – , ثم عاد فرتجم له يف الثقات , لكنه "الثقات
                                                                                                                                                                      

 )٤٤٧ (٢/٦٦٧دالئل النبوة له ) ١(
  ٧٢ – ٥/٧١دالئل النبوة له ) ٢(
خـت . هو أبو بكر , إمام املغازي , صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر , من صغار اخلامسة , مات سنة مخسني ومائة ,         ويقال بعدها ) ٣(

 )٥٧٢٥(تقريب التهذيب  .         ٤م 
عبداهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم األنصاري , املدين , القايض , ثقة , من اخلامسة , مات سنة مخس وثالثني , وهـو ابـن هو ) ٤(

 )٣٢٣٩(تقريب التهذيب .         ع . سبعني سنة 
 )٤٧٦١(تقريب التهذيب  .       ٤بخ م . ثقة عابد , من الثالثة , مات سنة ثامين عرشة , عىل الصحيح ) ٥(
 ٦/١٧٦جممع الزوائد ) ٦(
 ٧/٥١جممع الزوائد ) ٧(



 ٣٩

ّ , وهذا املعتمد عند ابن حبان يف حال عاصم فيام ظهر يل , ولذا خرج حديثـه "وخيالف
ّيف صحيحه معتربا هذا االحرتاز , وفيام خرج له     ابن حبان يف صحيحه مل يتفـرد بـيشء 

واب دون غريه , وما جاء يف حديثه الثالث من ذكر املحلل يف حديث ابن عمر , سبق اجل
 .ّعنه من أنه ليس مراد ابن حبان من احلديث ملا أخرجه كام بوب له , واهللا أعلم 



 ٤٠

ِعباد بن مسلم الفزاري ] ٧[  َّ َ 
 

 عباد بن مسلم أبو حييى الفزاري , يروي عـن " : )١(قال ابن حبان يف املجروحني  
احلديث عـىل أيب داود عن أيب احلمراء , روى عنه أبو داود الطياليس وأبو عاصم , منكر 

قلته , ساقط االحتجاج بام يرويه ; لتنكبه عن مسلك املتقني يف األخبـار , وأحـسبه الـذي 
يروي عن احلسن الذي يرو عنه الثوري وأبو نعيم , فإن كان ذلك فهو موىل بنـي حـصن , 

 "كويف خيطئ
 حديثا من طريق وكيع , عن عباد بـن مـسلم )٢(وقد أخرج له ابن حبان يف صحيحه  
 , قال سمعت عبـداهللا بـن عمـر )٤( , عن جبري بن أيب سليامن بن جبري بن مطعم)٣(ريالفزا

مل يكن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم يـدع هـؤالء الـدعوات حـني يمـيس وحـني : يقول 
اللهم إين أسألك العفو والعافية يف ديني , ودنياي , وأهيل , ومايل , اللهم اسرت ": يصبح 

, اللهم احفظني من بني يدي , ومن خلفـي , وعـن يمينـي , وعـن عورايت , وآمن روعايت 
 "ُشاميل , ومن فوقي , وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتتي

عبـاد بـن مـسلم الفـزاري , ":  , فقال )٥(عباد هذا ذكره ابن حبان يف الثقات: أقول   
 , "يروي عـن جبـري بـن أيب سـليامن بـن جبـري بـن مطعـم عـن ابـن عمـر , روى عنـه وكيـع

 :يالحظ عىل صنيع ابن حبان مع عباد هذا ما ييل و

                                                           
)٧٩٦ (٢/١٦٤) ١( 
 )٩٦١ (٣/٢٤١كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٢(
حتـرف يف األصـل إىل ": قال حمققه فضيلة الـشيخ شـعيب األرنـؤوط  . "عبادة بن مسلم الفزاري": جاء يف املطبوع من كتاب اإلحسان ) ٣(

ّ نفسه يسميه عباد , كام ترجم له يف املجروحني والثقات كذلك , وقد ومهه الدارقطني وغريه كام سيأيت بيانه , بل ابن حبان: أقول  . "عباد
 . , وكام هو عند ابن حبان نفسه "عباد"ُّولذا أثبته كام يف األصل 

 )٩٠٠(تقريب التهذيب .     بخ د س ق . ثقة , من الثالثة ) ٤(
)٧/١٦٠) ٥ 



 ٤١

 أنه ملا ذكره يف املجروحني أنكر عليه أحاديثـه , ثـم تـردد فيـه ومل يميـزه ملـا −١  
 , وهو هو كام يظهر من ترمجته , ولذا خفف فيه "وأحسبه الذي يروي عن احلسن": قال 

  ."كويف خيطئ": العبارة ملا قال 
َّ , وهو عينه , وملا خـرج حديثـه يف صـحيحه خرجـه  ثم عاد فذكره يف الثقات−٢   ّ

من الوجه الذي ذكره يف الثقات , فيمن روى عنه ويروي هو عنه , مما يـدل عـىل اعـتامده 
 .عند ابن حبان واحتجاجه به من هذا الوجه 

ّابن حبان يف صحيحه مل خيرج لعباد الذي جرحـه يف بـادئ األمـر , وإنـام : أقول    ِّ
 , ثم ذكره بعـد يف الثقـات , وهـو ثقـة عنـده , "كويف خيطئ": ذي قال فيه َّخرج    لذاك ال

 رمحـه –فلم يتناقض فيه   ابن حبان , والصواب أهنام شخص واحد , وهم فيـه ابـن حبـان 
 , ومــا أنكــره عليــه     مــن أحاديــث فمــام رواه عبــاد هــذا عــن أيب داود , وهــو نفيــع −اهللا 

  .)١(األعمى
 يف تسميته عبـادا , )٣(هذا عبادة بن مسلم الفزاري , وقد وهم" : )٢(قال الدارقطني  

 " …ّوأبو داود الذي حدث عنه عبادة هو نفيع األعمى كان كذابا 
َّوعباد هذا هو عبادة كام سامه البخاري وأبو حاتم الرازي وغريمها ممن ترجم لـه   

ج ابـن حبـان حديثـه َّ  وعليه فال حـرج أن خيـر)٤(.ّ, وقد وثقه ابن معني والنسائي وغريمها 
 .يف صحيحه 

 ,          )٢( , والنـسائي)١(أبـو داود: َّواحلديث الذي خرجـه ابـن حبـان , أخرجـه كـذلك   
 , والبخـاري يف األدب )٦( , وعبـد بـن محيـد)٥( , وأمحد)٤( , وابن أيب شيبة)٣(وابن ماجه

                                                           
.       ت ق . ّ, أبو داود األعمى , مشهور بكنيته , كويف , ويقال له نـافع , مـرتوك , وقـد كذبـه ابـن معـني , مـن     اخلامـسة هو نفيع بن احلارث ) ١(

 )٧١٨١(تقريب التهذيب 
 )٢٥٩ (٢٠٢يف تعليقاته عىل كتاب املجروحني البن حبان ص ) ٢(
 .يعني ابن حبان ) ٣(
, والتـاريخ الكبـري للبخـاري ) ٤٨٤( , وتاريخ الدارمي ٢/٢٩٣التاريخ البن معني رواية الدوري : انظر ترمجة عبادة بن مسلم الفزاري يف ) ٤(

, وهتـذيب ) ١٠٠٣( , والثقـات البـن شـاهني ٦/٩٦ , واجلـرح والتعـديل البـن أيب حـاتم ٣/١٨٧ , واملعرفة والتـاريخ للفـسوي ٦/٩٥
 ٥/١١٢يب  , وهتذيب التهذ٣٨٠ , ٢/٣٧٦ , وميزان االعتدال ١٤/١٩١الكامل 



 ٤٢

.  ن مـسلم الفـزاري بـه  , من طرق عدة , عن عبادة ب)٩( , واحلاكم)٨( , والطرباين)٧(املفرد
ويف بعض طرقه رواه أبو نعيم الفضل ين دكني , عـن عبـادة بـه , ممـا يؤكـد أنـه ذاك الـذي 

 . , ومل يسقط روايته , واهللا أعلم "كويف خيطئ": حسبه ابن حبان , وقال فيه 
 ,  شاهدا هلذا احلديث من )١١( , والبزار)١٠(وقد أخرج البخاري يف األدب املفرد

 . رض اهللا عنه , نحوه  )١٢(ابن عباسرواية      
  .)١٤(" وهو ضعيف)١٣(ّرواه البزار , وفيه يونس بن خباب": قال اهليثمي 

 
 
 

                                                                                                                                                                      
 )٥٠٧٤ (٣١٩−٤/٣١٨السنن ) ١(
 )١٠٤٠١ (٦/١٤٥) عمل اليوم والليلة(, والسنن الكربى ) ٥٥٤٥ , ٥٥٤٤ (٨/٦٧٧املجتبى ) ٢(
 )٣٨٧١ (٢/١٢٧٣السنن ) ٣(
 )٩٣٢٨ , ٩٣٢٧ (٢٤٠−١٠/٢٣٩املصنف ) ٤(
 )٤٧٨٥ (٨/٤٠٣املسند ) ٥(
 ))٨٣٧ (٢٤٦املنتخب منه ص (املسند ) ٦(
 )١٢٠٠ (٤٤٠ص ) ٧(
 )١٣٢٩٦ , ١٣٢٩٥ (٣٤٣−١٢/٣٤٢املعجم الكبري ) ٨(
 ١/٥١٧املستدرك عىل الصحيحني ) ٩(
 )٦٩٨ (٢٤١ص ) ١٠(
 ))٣١٩٦ (٤٦٠كام يف كشف األستار للهيثمي (املسند له ) ١١(
واية هـذا ر)) ٧٠١(٢/١٥٣كام يف فضل اهللا الصمد يف توضيح األدب املفرد للجيالين (جاء يف بعض طبعات األدب املفرد للبخاري ) ١٢(

احلديث من وجه آخر عن ابن عمر ال ابن عباس ريض اهللا عنهام , مما يعترب متابعة لعبادة بن مسلم الفزاري يف هذا احلديث , وهذا خطأ يف 
الطبعة , وقد اغرت به فضيلة الشيخ شعيب األرنؤوط يف خترجيـه هلـذا احلـديث يف اإلحـسان البـن بلبـان وكـذا يف مـسند اإلمـام أمحـد يف 

 .واضع التي أرشت إليها عند عزو  احلديث امل
    والصواب أن احلديث عند البخاري يف األدب املفرد من رواية ابن عباس ريض الـه عنـه , والطبعـة التـي اعتمـدهتا هـي طبعـة دار الـصديق  , 

 , ويؤكـد هـذا أن احلـديث عنـد البـزار الطبعة الثانية , وهي مقابلة عىل ثالث نسخ خطية , وبتخرجيات وتعليقات الشيخ األلباين رمحـه اهللا
  .١٠/١٧٥جممع الزوائد اهليثمي : باإلسناد نفسه من حديث ابن عباس ال ابن عمر , وانظر 

 )٧٩٠٣(تقريب التهذيب  .     ٤بخ . صدوق خيطئ ورمي بالرفض , من السادسة ) ١٣(
 ١٠/١٧٥جممع الزوائد ) ١٤(



 ٤٣

 عبدالرمحن بن سليامن بن الغسيل ] ٨[ 
 

وكان ممن خيطئ وهيم كثريا عىل ":  , فقال )١(ترجم له ابن حبان يف املجروحني  
لثقات من األخبار , واالحتجـاج بـام وافـق صدق فيه , والذي أميل إليه فيه ترك ما خالف ا

َّاألثبات من اآلثار , وقد مرض الشيخان  , ثـم روى ابـن حبـان عـن الـدارمي " القول فيه)٢(َ
:  , وروى عـن اإلمـام أمحـد بـن حنبـل أنـه قـال فيـه "صـويلح": عن ابن معني أنه قال فيه 

  ."صالح"
الرمحن بن سليامن , عن  حديثا من رواية عبد)٣(وقد أخرج ابن حبان يف صحيحه  

ِأسيد بن عيل بن عبيد الساعدي ْ , عـن أيب أسـيد)٥( , عن أبيه)٤(َ َ أتـى رسـول اهللا :  , قـال )٦(ُ
َّيـا رسـول اهللا , إن أبـوي قـد : صىل اهللا عليه وسلم رجل من بني سلمة , وأنا عنـده , فقـال 

:  اهللا عليـه وسـلم هلكا , فهل بقي يل بعد موهتام من برمها يشء ?   قال رسـول اهللا صـىل
نعم , الصالة عليهام , واالستغفار هلام , وإنفاذ عهودمها من بعدمها , وإكرام صديقهام "

ما أكثر هذا , يا رسول اهللا :  , قال الرجل ", وصلة رمحهام التي ال رحم لك إال من قبلهام
 "فاعمل به": قال . , وأطيبه 
 حنظلـة الغـسيل ذكـره ابـن حبـان يف عبدالرمحن بن سليامن بن عبداهللا بـن: أقول   
الرواة الذين ترجم هلم ابن حبـان " كذلك , وسكت عنه , ولذا أوردته يف كتايب )٧(الثقات

                                                           
)٥٩٢ (٢/٢٢) ١( 
يى بن معني رمحهام اهللا , وقد جاء ذلك رصاحة يف طبعة دار الوعي بحلب لكتاب املجروحني , من كـالم ابـن أمحد بن حنبل وحي: يعني ) ٢(

ولذا تراه حكى قوليهام فيه بعد ذلك , وإنام نبهت عىل هذا حتى  . "أمحد وحييى: ّوقد مرض الشيخان القول فيه ": حبان نفسه , حيث قال 
 .خاري ومسلم الب: ال يظن ظان أن املراد بالشيخني 

 )٤١٨ (٢/١٦٢كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٣(
 )٥١٥(تقريب التهذيب .       بخ د ق . صدوق , من اخلامسة ) ٤(
 )٤٧٦٧(تقريب التهذيب .        بخ د ق . مقبول , من اخلامسة ) ٥(
َهو مالك بن ربيعة بن البدن , بفتح املوحدة واملهملة بعدها نون , أبو أسيد الـس) ٦( اعدي , مـشهور بكنيتـه , شـهد بـدرا وغريهـا , ومـات سـنة َ

 )٦٤٣٦(تقريب التهذيب .       ع . هو آخر من مات من البدريني : قال . مات سنة ستني : ثالثني , وقيل بعد ذلك , حتى قال املدائني 
)٥/٨٥) ٧ 



 ٤٤

 , وما رواه ابن حبان عن ابن معـني مـن قولـه فيـه )١("يف املجروحني وأعادهم يف الثقات
 , "ثقـة": قـال فيـه  من رواية الدوري عنه أنـه – نفسه – , قد جاء عن    ابن معني "صويلح"

وقـد اختلـف فيـه .  ,    وهذا توثيق من ابن معني البن الغسيل  "ليس به بأس": وقال أيضا 
 , وقال "ليس به بأس":  , وقال يف موضع آخر "ثقة": قول النسائي كذلك , حيث قال فيه 

مـام أمحـد ّوعبدالرمحن هذا لينـه اإل.  , وهذا دون         قوله األول "ليس بالقوي": أيضا 
ّرمحه اهللا , لكن وثقه غري واحد , كـأيب زرعـة الـرازي والـدارقطني , واحـتج بـه البخـاري 

  )٢(.ومسلم يف صحيحيهام 
تضعيفهم له بالنسبة إىل غريه ممن هو أثبت منه من أقرانـه , وقـد ": قال ابن حجر   

إال فقد جاء عن  , يعني مل حيتج به النسائي يف سننه و)٣("احتج به اجلامعة سوى النسائي
 .النسائي توثيقه له كام تقدم 

ّوعىل هذا فال ضري عىل ابن حبان ملا خرج حديثه يف صحيحه ال سيام وقد ذكـره   
 املعتمد من صنيعه يف حال عبدالرمحن , مـع أنـه ملـا – كام يبدو –بعد يف الثقات , وهذا 

ا خـالف فيـه الثقـات , ذكره يف املجروحني مل يطرح حديثه , بل ذكر أنه يميل إىل ترك مـ
 .واالحتجاج بام وافق فيه الثقات 

 , )٥( , وابــن ماجــه)٤(أبــو داود:  ّواحلــديث الــذي خرجــه ابــن حبــان , رواه أيــضا   
 , )٥( , والبيهقـي)٤( , واحلـاكم)٣( , والطـرباين)٢( , والبخاري يف األدب املفـرد)١(وأمحد

 . بن الغسيل به  ,  من طرق عدة , عن عبدالرمحن)٦(واخلطيب البغدادي
                                                           

 ]٧٢ [١٧٤ص ) ١(
) ٤٥٠( , وتاريخ الدارمي ٢/٣٤٩التاريخ البن معني رواية الدوري : ل يف انظر ترمجة عبدالرمحن بن سليامن بن عبداهللا بن حنظلة الغسي) ٢(

 , والكامــل البــن عــدي ٥/٢٣٩ , واجلــرح والتعــديل البــن أيب حــاتم ٢/٣٣٤ , والــضعفاء للعقــييل ٥/٢٨٩, والتــاريخ الكبــري للبخــاري 
ــاذي ٤/١٥٩٣ ــه ١/٤٤٥ , ورجــال صــحيح البخــاري للكالب ــاريخ بغــداد للخطيــب ١/٤١٠ , ورجــال صــحيح مــسلم البــن منجوي  , وت

 , ٢/٩٦ , والضعفاء البن اجلـوزي ١/٢٨٤ , واجلمع بني رجال الصحيحني البن طاهر ٢/٨٧٧ , والتعديل والتجريح للباجي ١٠/٢٢٥
 ٦/١٨٩ , وهتذيب التهذيب ٢/٥٦٨ , وميزان االعتدال ١٧/١٥٤وهتذيب الكامل 

 ٤١٧هدي الساري ص ) ٣(
 )٥١٤٢ (٤/٣٣٦السنن ) ٤(
 )٣٦٦٤ (٢/١٢٠٨السنن ) ٥(



 ٤٥

 )٧(مل يتفرد عبـدالرمحن هبـذا احلـديث , فقـد أخرجـه اخلطيـب البغـدادي: أقول   
ْأيضا , من طريق موسى بن يعقوب الزمعي  .  , عن أسيد بن عيل به نحوه )٨(َّ

 
 
 

 عبدالواحد بن قيس الشامي ] ٩[ 
 

 عنـه شـيخ يـروي عـن نـافع , روى":  , فقال )٩(ترجم له ابن حبان يف املجروحني  
ــوان ــن ذك ْاألوزاعــي واحلــسن ب ــاكري عــن املــشاهري , ال جيــوز )١٠(َ ــرد باملن  , ممــن ينف

االحتجاج بام خيالف الثقـات ,   وإن اعتـرب معتـرب بحديثـه الـذي مل خيـالف األثبـات فيـه 
 "فحسن

حـدثني   :  حديثا من طريق األوزاعي , قـال )١١(ّوقد خرج له ابن حبان يف صحيحه  
ُحدثني كرز اخلزاعي: حدثني عروة بن الزبري , قال : قال عبدالواحد بن قيس ,  ٌ ْ :  , قال )١٢(ُ

ُنعم , من يرد اهللا به خريا ": يا رسول اهللا , هل هلذا اإلسالم من منتهى ?  قال : ٌّقال أعرايب 
                                                                                                                                                                      

 )١٦٠٦٠ (٢٥/٤٥٨املسند ) ١(
 )٣٥ (٢٥ص ) ٢(
 )٥٩٢ (١٩/٢٦٧املعجم الكبري ) ٣(
 ٤/١٥٤املستدرك ) ٤(
 )٤ (٣٢ , واآلداب ص ٤/٢٨السنن الكربى ) ٥(
 ٧٣ − ١/٧٢املوضح ألوهام اجلمع والتفريق ) ٦(
 ٧٤ − ١/٧٣املوضح ألوهام اجلمع والتفريق ) ٧(
 )٧٠٢٦(تقريب التهذيب  .      ٤بخ . , من السابعة , مات بعد األربعني صدوق يسء احلفظ ) ٨(
)٧٦٥ (٢/١٣٨) ٩( 
 )١٢٤٠(تقريب التهذيب .        خ د ت ق . أبو سلمة البرصي , صدوق خيطئ , ورمي بالقدر , وكان يدلس , من السادسة ) ١٠(
 )٥٩٥٦ (١٣/٢٨٧كام يف اإلحسان البن بلبان ) ١١(
ّة , ويقال كرز بن حبيش , اخلزاعي , صحايب , أسلم يوم الفتح , وعمر طويال , وعمي يف آخر عمره , وكان ممـن جـدد هو كرز بن علقم) ١٢(

  ٣/٢٧٥اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر : انظر .            أنصاب وعالمات احلرم يف زمن معاوية ريض اهللا عنهام 



 ٤٦

ثـم تقـع فـتن ": ثـم مـاذا يـا رسـول اهللا ?  قـال :  , قـال "من عرب  أو عجـم أدخلـه علـيهم
بـىل , ": قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم .  واهللا         يا رسول اهللا كال:  , قال "كالظلم

َّوالذي نفيس بيده , لتعودن فيها        ُ ُ      
 

 , يـرضب بعـضكم رقـاب بعـض , فخـري النـاس يومئـذ مـؤمن معتـزل يف )٢( صبا)١(أساود
 "شعب من  الشعاب يتقي اهللا ويذر الناس من رشه

 )٦( , وابـن األثـري)٥( خمترصا , والبزار)٤( , وابن أيب عاصم)٣(أخرجه أمحد: أقول   
 ., من         طرق , عن األوزاعي , حدثنا عبدالواحد بن قيس به نحوه 

 :وهذا احلديث مل يتفرد به عبدالواحد بن قيس , تابعه عليه الزهري , فقد أخرجه 
 )١١( , وأمحـد)١٠(شيبة , وابن أيب )٩( , واحلميدي)٨( , وأبو داود الطياليس)٧(معمر

 )٢( , وابن عبـدالرب)١( , واحلاكم)١٤( , والطرباين)١٣( , والبزار)١٢(,             وابن أيب عاصم
 . , من طريق الزهري , عن عروة به نحوه )٣(, والبغوي

                                                           
ّهو أخبـث  احليـات , وربـام : قال شمر . ّاألسود العظيم من احليات , وفيه سواد :  , قال أبو عبيد ّ أي حيات"أساود": قوله ": قال البغوي ) ١(

ِعارض الرفقة , وتبع الصوت        ".مجاعـة , ثـم أسـودة , ثـم أسـاود : يعني مجاعات , وهي مجع سـواد مـن النـاس , أي : وقيل يف تفسريه . ِّ
   ١٥/٣٠رشح السنة 

ًصبا": له قو": قال البغوي ) ٢( ّهو مجع صاب , مثل غاز وغزى , وقيل :  , قيل "ّ ٍ َّهو صباء عىل وزن فعال , مجع صابئ , وصبا : ٍ إذا مـال مـن : ٌّ
ّهي احلية السوداء إذا أرادت أن تنهس ارتفعت , ثم انصبت : دين إىل دين , وقيل   ١٥/٣٠    رشح السنة ".ّ

 )١٥٩١٩ (٢٥/٢٦٢املسند ) ٣(
 )٢٣٠٦ (٤/٢٨٥ين اآلحاد واملثا) ٤(
 ))٣٣٥٥ (٤/١٢٥كام يف كشف األستار للهيثمي (املسند ) ٥(
 ٤/١٦٩أسد الغابة ) ٦(
 ))٢٠٧٤٧ (١١/٣٦٢ضمن مصنف عبدالرزاق الصنعاين (اجلامع ) ٧(
 )١٢٩٠ (١٨٢املسند ص ) ٨(
 )٥٧٤ (١/٢٦٠املسند ) ٩(
 )١٨٩٧٣ (١٥/١٣املصنف ) ١٠(
 )١٥٩١٨ , ١٥٩١٧ (٢٦٢−٢٥/٢٥٩املسند ) ١١(
 )٢٣٠٥ (٤/٢٨٤اآلحاد واملثاين ) ١٢(
 )٢٣٥٤ , ٢٣٥٣ (٤/١٢٤كام يف كشف األستار للهيثمي (املسند ) ١٣(
 )٤٤٦−٤٤٢ (١٩٩−١٩/١٩٧املعجم الكبري ) ١٤(



 ٤٧

ّ خرج يف صحيحه لعبدالواحـد بـن قـيس ممـا تابعـه – رمحه اهللا –ابن حبان : أقول   
وإن اعترب معترب بحديثه الـذي مل ": ض جترحيه له ; ألنه قال فيه عليه غريه , وهذا ال يعار

 , )٤(وابن حبان نفسه عاد فذكر عبدالواحـد هـذا يف الثقـات .  "خيالف األثبات فيه فحسن
يروي عن عروة بن الزبري , روى عنه األوزاعي وثور بن يزيد , وهـو الـذي يـروي ": وقال 

 "اطيعه , والبمراسيله , وال برواية الضعفاء عنهعن أيب هريرة ومل يره , وال يعترب بمق
ّوحديث عبدالواحد الذي خرجه ابن حبان يف صحيحه ساقه من الوجه الذي ذكره 

ّوقـد حـدث ": فيمن روى عنه ويروي هو عنه ملا ترجم له يف الثقات , وقد قال ابن عدي 
 يف روايــات األوزاعــي عــن عبدالواحــد هــذا بغــري حــديث , وأرجــو أنــه ال بــأس بــه ; ألن

 )٥("األوزاعي عنه استقامة
وعبدالواحد هذا اختلف فيه أهل العلـم , وأكثـرهم عـىل تـضعيفه وتليـني روايتـه , 
وبالغ بعضهم فطرحه , وعامة أهل العلم الذين ضعفوا عبدالواحد إنام أنكروا عليـه بعـض 

 منـه كـأيب األحاديث ال سيام ما رواه عنه احلسن بن ذكوان , وكذا روايتـه عمـن مل يـسمع
 )٦(.هريرة وأيب أمامة          ريض اهللا عنهام 

 
 
 

                                                                                                                                                                      
 ٤٥٥−٤/٤٥٤ , ١/٣٤املستدرك ) ١(
 ١٠/١٧٢التمهيد ) ٢(
 )٤٢٣٥ (١٥/٢٩رشح السنة ) ٣(
)٧/١٢٣) ٤ 
 ٥/١٩٣٥الكامل يف الضعفاء ) ٥(
, ومعرفـة الثقـات ) ٢٩٩( , والـضعفاء للبخـاري ٦/٥٦, والتاريخ الكبري للبخـاري ) ٤٧١(تاريخ الدارمي عن ابن معني : رمجته يف انظر ت) ٦(

 , ٦/٢٣ , واجلـرح والتعـديل ٣/٥١, والـضعفاء للعقـييل ) ٣٧٢(, والـضعفاء للنـسائي ) ٢٠١( , والـضعفاء أليب زرعـة ٢/١٠٧للعجيل 
 ١٨/٤٦٩ , وهتذيب الكامل ٢/١٥٦, والضعفاء البن اجلوزي ) ١٢٩( , والضعفاء أليب نعيم ٥/١٩٣٥ والكامل يف الضعفاء البن عدي

 ٦/٤٣٩, وهتذيب التهذيب ) ٤٧٥( , وجامع التحصيل للعالئي ٢/٦٧٥, وميزان االعتدال 



 ٤٨

ُعسل بن سفيان ] ١٠[  ْ ِ 
 

كـان قليـل احلـديث , كثـري التفـرد ":  , فقال )١(ترجم له ابن حبان يف املجروحني  
عن الثقات  ما ال يشبه حديث األثبات عىل قلة روايته , وال يتهيأ االحتجاج بانفراد مـن مل 

ِل يف الروايات عىل قلة روايته ودخوله يف مجلة الثقات إن أدخل فيهم يسلك سنن العدو ُ
 ", وهو ممن أستخري اهللا فيه

 حـديثا , مـن طريـق محـاد بـن سـلمة , عـن )٢(ّوقد خرج له ابن حبان يف صـحيحه  
ْعسل بن سفيان , عن عطاء أن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم هنـى :  , عن أيب هريرة )٣(ِ

  .)٤(الصالةَّعن السدل يف 
:  , وقال )٥( ذكر عسل بن سفيان يف كتاب الثقات له– رمحه اهللا –ابن حبان : أقول   

 , والصواب أن يقتـرص عـىل ذكـره لـه يف املجـروحني "خيطئ وخيالف عىل قلة روايته"
دون الثقات , فعسل هذا ضعفه ابن معني وأمحد والبخاري وأبو حاتم الـرازي وغـريهم , 

  )٦(.ة أهل العلم لكنهم ما طرحوا روايته , فهو صالح لالعتبار وهو ضعيف عند عام
 ملــا ذكــره يف الثقــات مل يــسكت عنــه كــام تــرى , لكــن – رمحــه اهللا –وابــن حبــان   

ّيعرتض عليه إخراجه حديث عـسل يف صـحيحه , وينـدفع هـذا االعـرتاض بأنـه خـرج لـه 
                                                           

)٨٣٦ (٢/١٨٨) ١( 
 )٢٢٨٩ (٦/٦٧كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٢(
 .هو ابن أيب رباح ) ٣(
َّهو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل , فريكع ويسجد وهو كذلك , وكانت اليهود تفعله فنُهوا عنـه , وهـذا مطـرد يف ": األثري قال ابن ) ٤( ُ ُ

  ".ُوقيل هو أن يضع وسط اإلزار عىل رأسه ويرسل طرفيه عن يمينـه وشـامله مـن غـري أن جيعلهـام عـىل كتفيـه . القميص وغريه من الثياب 
 ) ٢/٣٥٥يب احلديث النهاية يف غر(

)٧/٢٩٢) ٥ 
ْانظر ترمجة عـسل بـن سـفيان يف ) ٦( , ) ٢٥٣٥ (١/٣٩٣ , والعلـل لإلمـام أمحـد روايـة ابنـه عبـداهللا ٧/٢٥٧الطبقـات الكـربى البـن سـعد : ِ

 , والكامـل ٧/٤٢ , واجلرح والتعـديل ٣/٤٢٦ , والضعفاء للعقييل ٣/٦٥ , واملعرفة والتاريخ للفسوي ٧/٩٣والتاريخ الكبري للبخاري 
 , وميـزان االعتـدال ٢٠/٥٢ , وهتـذيب الكـامل ٢/١٧٥, والضعفاء البن اجلوزي ) ٤٠٨( , والضعفاء البن شاهني ٥/٢٠١٢البن عدي 

 ٧/١٩٣ , وهتذيب التهذيب ٢/٦٦



 ٤٩

: وع الثـامن واملائـة , وهـو متابعة ال احتجاجا , فاحلديث الـسابق ذكـره ابـن حبـان يف النـ
ِالزجر عن األشياء التي قصد هبا خمالفة املرشكني وأهل الكتاب"  , من القسم الثاين من "ُ

 وقــد ذكــر      ابــن حبــان مــع هــذا احلــديث متابعــة ســليامن )١ (.صــحيحه , وهــو النــواهي 
 , مــن طريــق عبــداهللا بــن )٣( لعــسل بــن ســفيان , حيــث أخــرج احلــديث كــذلك)٢(األحــول

ْاملبارك , عن احلسن بن ذكوان أن :  , عن سليامن األحول , عن عطاء , عن أيب هريـرة )٤(َ
َرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم هنى عن السدل يف الصالة , وأن يغطي الرجل فاه  ًِّ ُ َُ ََّ ْ. 

 ,          )٨( , والبيهقــي)٧( , والــدارمي)٦( , وأمحــد)٥(الرتمــذي: وهــذا احلــديث أخرجــه   
 . , من طرق , عن عسل بن سفيان به )٩(يوالبغو

 
 

 , من طريق             )١٣( , والبغوي)١٢( , والبيهقي)١١( , وابن خزيمة)١٠(أبو داود: وأخرجه   
 .ابن املبارك , عن احلسن بن ذكوان , عن سليامن األحول به 

 

                                                           
 ١١٧ , ٦/٦٧ , ١٣٠ , ١/١١٩انظر اإلحسان البن بلبان ) ١(
تقريـب . ع .  نجيح , قيـل اسـم أبيـه عبـداهللا , ثقـة ثقـة , قالـه أمحـد , مـن اخلامـسة هو سليامن بن أيب مسلم املكي األحول , خال ابن أيب) ٢(

 )٢٦٠٨(التهذيب 
 )٢٣٥٣ (٦/١١٧كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٣(
ُصدوق خيطئ , ورمي بالقدر , وكان يدلس , من السادسة ) ٤( َ  )١٢٤٠(تقريب التهذيب .     خ د ت ق . َ
 )٣٧٨ (٢/٢١٧اجلامع ) ٥(
 )٨٥٨٢ (٢٤٤, ) ٨٥٥١ (٢٢٥, ) ٨٤٩٦ (١٤/١٩٣, ) ٧٩٣٤ (١٣/٣١٦ملسند ا) ٦(
 )١٣٨٦ (٢٦١−١/٢٦٠السنن ) ٧(
 ٢/٢٤٢السنن الكربى ) ٨(
 )٥١٨ (٢/٤٢٦رشح السنة ) ٩(
 )٦٤٣ (١/١٧٤السنن ) ١٠(
 )٩١٨ (٢/٦٠, ) ٧٧٢ (١/٣٧٩الصحيح ) ١١(
 ٢/٢٤٢السنن الكربى ) ١٢(
 )٥١٩ (٢/٤٢٦رشح السنة ) ١٣(



 ٥٠

 
 

 عيل بن علقمة األنامري ] ١١[ 
 

يروي عن عيل , أصله من اليمن , ":  , فقال )١(ترجم له ابن حبان يف املجروحني  
سكن الكوفة , روى عنه سامل بن أيب اجلعد , منكر احلديث , ينفرد عن عيل بام ال يـشبه 
حديثه , فال أدري سمع منه سامعا أو أخذ ما يـروي عنـه عـن غـريه ?  والـذي عنـدي تـرك 

 "احلتجاج به إال فيام وافق الثقات من أصحاب عيل يف الروايات
بن حبان يف صحيحه حديث عيل بن علقمة هذا , كرره يف موضعني مـن وأخرج ا   

 , عـن )٣( , وكالمها من طريق سفيان الثوري , عـن عـثامن بـن املغـرية الثقفـي)٢(صحيحه
 , عن عيل بن علقمة األنامري , عن عيل بن أيب طالب ريض اهللا )٤(سامل بن     أيب اجلعد

ّ يا أهيا ال{ملا نزلت : عنه , قال  ُّ َ ْذين آمنـوا إذا نـاجيتم الرسـول فقـدموا بـني يـدي نجـواكم َ ْ ُ ُ َّ ُ َُ ْ ْ َ َ ْ َ ََ َ ِّ ُ ََ َ ََ ِ ُ ِ
ًصدقة  َ َ مـا تـرى ": , قـال يل رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم ) ١٢: سـورة املجادلـة  ( }َ
فنزلـت  .  "إنك لزهيد": قال . شعرية : ?  قلت "فكم": قال . ال يطيقونه :  ?  قلت "دينارا

َ ءأشف{:  ْ ٍقتم أن تقدموا بني يدي نجواكم صدقات َ َ َ ْ َْ َ َ ِّ ُ َُ ْ ْ َ َُ َ ْ ُ : قـال ) .  ١٣: سورة املجادلة (  اآلية }َ
 .ِفبي خفف اهللا عن هذه األمة 

 , والنـسائي )٢( , وعبـد بـن محيـد)١( , وابن أيب شـيبة)٥(الرتمذي: وأخرجه كذلك 
 , )٥( جريــر الطــربي , وابـن)٤( , وأبــو يعـىل املوصــيل)٣(يف خـصائص عــيل ريض اهللا عنـه

                                                           
)٦٧٨ (٢/٨٥) ١( 
,     وانظر لزاما القسم ) ١٤٦٦٦ (١١/٥٨٢, وإحتاف املهرة البن حجر ) ٦٩٤٢ , ٦٩٤١ (٣٩٢−١٥/٣٩٠كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٢(

 .ّوالنوع الذي خرج فيه ابن حبان هذا احلديث ليظهر لك تكراره يف موضعني خمتلفني من صحيحه عىل الوجه الذي أوردته هنا 
 )٤٥٢٠(تقريب التهذيب  .     ٤خ . ثقة , من السادسة ) ٣(
.          ع . ثقة , وكان يرسل كثريا , مـن الثالثـة , مـات سـنة سـبع أو ثـامن وتـسعني , وقيـل مائـة , أو بعـد ذلـك , ومل يثبـت أنـه جـاوز        املائـة ) ٤(

 )٢١٧٠(تقريب التهذيب 
 )٣٣٠٠ (٤٠٧−٥/٤٠٦اجلامع ) ٥(



 ٥١

 , من طريق عثامن بـن املغـرية , عـن سـامل )٨(, وابن اجلوزي) ٧( , وابن عدي)٦(والعقييل
هذا حديث حسن ": وقال الرتمذي .  بن أيب اجلعد ,         عن عيل بن علقمة األنامري به 

  ."غريب , إنام نعرفه من هذا الوجه
سيام وعيل بـن علقمـة غمـزه البخـاري صنيع ابن حبان هذا فيه تناقض , ال : أقول   

ال أعلم أحدا ":  , وذكره غري واحد يف الضعفاء , وقال عيل بن املديني "فيه نظر": بقوله 
  )٩ ( ."روى عنه غري سامل

 , وحكـى كـالم البخـاري فيـه , وروى لـه )١٠(نعم ترجم له ابن عـدي يف الـضعفاء  
وال أرى بحديث عـيل ": نه , ثم قال أحاديث من روايته عن عيل بن أيب طالب ريض اهللا ع

  ."بن علقمة بأسا يف مقدار ما يرويه , وليس له عن عيل غري ما ذكرت إال اليشء اليسري
يروي عـن عـيل :  , وقال )١١( ترجم لعيل بن علقمة يف الثقات– نفسه –وابن حبان   

 يؤيـد صـنيعه  , ومل يغمزه بيشء , وهـذا"بن      أيب طالب , روى عنه سامل بن أيب اجلعد
ّملا خرج حديثه يف الصحيح , وعليه فاملعتمد مـن صـنيع ابـن حبـان االحتجـاج بحـديث 

 .ّعيل بن علقمة , وترك ما قال فيه ملا جرحه 

                                                                                                                                                                      
 )١٢١٧٥ (٨٢−١٢/٨١املصنف ) ١(
 ) )٩٠ (٦٠−٥٩املنتخب منه ص ( املسند ) ٢(
 )١٣٧ (٨٥ص ) ٣(
 )٤٠٠ (١/٣٢٢املسند ) ٤(
 )سورة املجادلة (٢٨/٢١جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) ٥(
 )١٢٤٠ (٢٤٣−٣/٢٤٢الضعفاء ) ٦(
 ١٨٤٨−٥/١٨٤٧الكامل يف الضعفاء ) ٧(
 ٤٧٨نواسخ القرآن ص ) ٨(
 , والكامل يف الضعفاء البن عدي ٣/٢٤٢ , والضعفاء للعقييل ٦/٢٨٩التاريخ الكبري للبخاري  : انظر ترمجة عيل بن علقمة األنامري يف) ٩(

 ٧/٣٦٥ , وهتذيب التهذيب ٣/١٤٦ , وميزان االعتدال ٢١/٧١ , وهتذيب الكامل ٢/١٩٦ , والضعفاء البن اجلوزي ٥/١٨٤٧
 ٥/١٨٤٧الكامل يف الضعفاء ) ١٠(
)٥/١٦٣) ١١ 



 ٥٢

ّوجتدر اإلشارة إىل أن احلديث الذي خرجه ابن حبان يف صحيحه من رواية عيل   
 وجه آخر متابعة لعـيل بـن بن علقمة , عن عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه , جاء أصله من

   علقمة , فقد أخرجه 
 

 , ثنـا حممـد بـن )٢(أخربين عبداهللا بن حممد الـصيدالين:  , قال )١(احلاكم يف املستدرك
 , )٧( , عن جماهد)٦( , عن منصور)٥( , ثنا جرير)٤( , أبنا حييى بن املغرية السعدي)٣(أيوب

إن يف :  بـن أيب طالـب ريض اهللا عنـه  , قـال قـال عـيل)٨(عن عبدالرمحن بن       أيب لـيىل
َ يـا أهيـا الـذين {: كتاب اهللا آلية ما عمل هبا أحد    وال يعمل هبا أحد بعدي , آية النجـوى  ِ ّ ُّ َ

ًآمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بني يدي نجواكم صدقة  َ َ ََ َ َ ِّ ُ ََ ْ ْ َ َ ْ َْ ْ ُ ُ َّ ُ َُ َ َ ِ كـان عنـدي دينـار : قـال .  اآلية }ُ
م فناجيت النبي صىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم , فكنـت كلـام ناجيـت النبـي فبعته بعرشة دراه

                                                           
)٤٨٢−٢/٤٨١) ١ 
 .حممد عبداهللا بن حممد بن موسى بن كعب الكعبي النيسابوري هو أبو ) ٢(

ّ     عرفته وميزته بعد تتبع لشيوخ احلاكم يف املستدرك , وبالنظر فيمن حدث عنهم احلاكم  ّ. 
وأربعـني  , تـويف سـنة تـسع "املحـدث العـامل الـصادق":  , وقـال الـذهبي "حمدث كثري الرحلة والـسامع , صـحيح الـسامع":      قال احلاكم 

 ٥٣١−١٥/٥٣٠ , وسري أعالم النبالء للذهبي ١١/١٢٢األنساب للسمعاين : انظر ترمجته يف .      وثالثامئة 
ْهو ابن الرضيس الرازي , صاحب كتاب ) ٣( َ ّاحلافظ , املحدث , الثقة , املعمر , املصنّف": قال الذهبي  . "فضائل القرآن"ُّ ّ , ووثقه ابن أيب "ُ

 ٤٥٠−١٣/٤٤٩ , وسري أعالم النبالء ٧/١٩٨اجلرح والتعديل البن أيب حاتم :   انظر ترمجته يف .    حاتم وغريه 
:  , وقـال أبـو حـاتم أيـضا "رازي صـدوق": ّهو حييى بن مغرية السعدي الرازي , حدث عنه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان , وقال أبو حـاتم ) ٤(

:  انظر ترمجتـه يف "مل أر أحدا آثر عند جرير منه , كان يقربه ويدنيه: فقال . كتبنا عنه : لت سألني حييى بن معني عن حييى بن املغرية , فق"
 ٩/١٩١اجلرح والتعديل البن أيب حاتم 

َّهو جرير بن عبداحلميد بن قرط , بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة , الضبي الكويف , نزيل الري وقاضيها , ثقة , صحيح الكتاب ) ٥( ّْ ُ
ُكان يف آخر عمره هيم من حفظه , مات سنة ثامن وثامنني : , قيل  تقريب التهـذيب .        ع . , وله إحدى وسبعون       سنة ) يعني بعد املائة(َِ

)٩١٦( 
ْهو منصور بن املعتمر بن عبداهللا السلمي , أبو عتاب , بمثناة ثقيلة ثم موحدة , الكويف , ثقة ثبت , وكان يدل) ٦( َّْ َُّ ِ س , من طبقة األعمـش , مـات ُ

 )٦٩٠٨(تقريب التهذيب .       ع . سنة اثنتني وثالثني ومائة 
ْهو جماهد بن جرب , بفتح اجليم وسكون املوحدة , أبو احلجاج املخزومي موالهم , املكـي , ثقـة , إمـام يف التفـسري ويف العلـم , مـات ) ٧( َ

 )  ٦٤٨١(تقريب التهذيب .      ع .  وله ثالث وثامنون  ومائة ,– أو إثنتني أو ثالث أو أربع  –سنة إحدى 
َثقة , من الثانية , اختللف يف سامعه من عمر , مات بوقعة اجلامجـم سـنة ثـالث وثامنـني , وقيـل إنـه غـرق ) ٨( َ ِ تقريـب التهـذيب .               ع . ُ

)٣٩٩٣( 



 ٥٣

ُصىل اهللا عليه وآله وسلم قدمت بني يدي نجواي درمها , ثم نسخت فلم يعمل هبا أحـد , 
ٍ ءأشفقتم أن تقدموا بني يـدي نجـواكم صـدقات {: فنزلت  َ َ ْ ْ ََ َ َ ِّ ُ َُ ْ ْ َ َُ َْ ْ ُ َ هـذا ": قـال احلـاكم .  اآليـة }َ

 , ووافقـه الـذهبي , وعـىل هـذا فـابن " رشط الـشيخني ومل خيرجـاهحديث صـحيح عـىل
ّحبان مل خيرج لعيل بن علقمة حديثا تفرد به , وقد قال ملا جرحـه أوال  والـذي عنـدي ": ّ
 , وهبـذا ينـدفع "ترك االحتجاج به إال فيام وافق الثقـات مـن أصـحاب عـيل يف الروايـات

 .ة يف صحيحه , واهللا أعلم تناقض ابن حبان يف إخراج حديث عيل بن علقم
 , )٢( , وابـن أيب شـيبة)١(أبو عبيد القاسم بـن سـالم: وهذا احلديث أخرجه كذلك   

 , مـن طريـق جماهـد , عـن عـيل بـن أيب طالـب )٤( , وابـن اجلـوزي)٣(وابن جرير الطربي
  .)٥(وهو مرسل , جماهد مل يسمع من عيل ريض اهللا عنه. نحوه خمترصا 

 
 
 

 َاشم بن الربيدعيل بن ه ] ١٢[ 
 

كان غاليا يف التشيع , ممن يـروي ":  , فقال )٦(ترجم له ابن حبان يف املجروحني  
 , ثم روى ابن "املناكري عن املشاهري حتى كثر ذلك يف رواياته , مع ما يقلب من األسانيد

 "عيل بن هاشم كان مفرطا يف التشيع , منكر احلديث": حبان عن ابن نمري أنه قال 

                                                           
 )٤٧٣ (٢٥٩الناسخ واملنسوخ يف القرآن العزيز ص ) ١(
 )١٢١٧٤ (١٢/٨١املصنف ) ٢(
 ٢٠−٢٨/١٩جامع البيان ) ٣(
 ٤٧٩نواسخ القرآن ص ) ٤(

ّوانظر الدر املنثور للسيوطي :      أقول   . , عند تفسري هذه اآلية من سورة املجادلة ٨٤−٨/٨٣ُّ
 ٤٤−١٠/٤٣, وهتذيب التهذيب ) ٧٣٦ (٣٣٦جامع التحصيل للعالئي ص : انظر ) ٥(
)٦٨٢ (٢/٨٦) ٦( 



 ٥٤

 حـديثا , متابعـا ومقرونـا ال احتجاجـا , وبيـان )١(ج له ابن حبان يف صحيحهّثم خر  
 :ذلك   كام ييل 

ــسنن , وهــو    ــسام ال ــاين مــن أق ــان يف صــحيحه يف القــسم الث ــن حب : فقــد ذكــر اب
الزجر عن أشياء ألسباب موجـودة , ":  , يف النوع الثالث واألربعني منه , وهو "النواهي"

ْذكـر الزجـر عـن قـدح املـرء ":  , بابـا بعنـوان "نفس احلديثوعلل معلومة , مذكورة يف  ِ
 , عن هشام بن عروة , عـن )٢( , وروى فيه من طريق سفيان"املوتى بام يعلم من مساوئهم

ُإذا مـات صـاحبكم ": قـال رسـول اهللا    صـىل اهللا عليـه وسـلم : أبيه , عـن عائـشة , قالـت  ُ ِ
 , وروى فيه من طريق "ُ يرصح بصحة ما ذكرناهٍذكر خرب ثان": ثم قال ابن حبان  .  "فدعوه

 , عن هاشم بن عروة , عن أبيه , عن )٣(حدثنا عيل بن هاشم ووكيع: حييى بن معني , قال 
  )٤( ."إذا مات صاحبكم فدعوه": قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم : عائشة , قالت 

َلربيـد , وأنـه مل مما سبق ظهر وجه إخراج ابن حبان حلديث عـيل بـن هاشـم بـن ا  
ّخيرج له     ما انفرد به , بل روى عنه ما تابعه عليه األئمة الثقات , ثم عـيل بـن هاشـم هـذا 

ــه "ّوكــان يتــشيع":  , وقــال )٥(ذكــره ابــن حبــان بعــد يف الثقــات  , وذكــره كــذلك يف كتاب
ن حبـان  , وهو إنام يذكر فيه الثقات عنده , فيبدو من صنيع ابـ)٦("مشاهري علامء األمصار"

ّ رواية عيل بن هاشم , لكنـه مل خيـرج لـه يف صـحيحه إال حـديثا – فيام بعد −هذا اعتامده 
 .واحدا عىل الوجه الذي سبق بيانه 

ّوعيل بن هاشم قد ضعفه غري واحد , لكن عامـة أهـل العلـم عـىل توثيقـه واعـتامد   
ّحديثه مع بياهنم لتشيعه , فقد وثقه ابن معني وغريه , وخرج له م ّ سلم يف صـحيحه , وقـال ّ

                                                           
 )٣٠١٩ (٧/٢٨٩البن بلبان كام يف اإلحسان ) ١(
 )٣٨٩٥ (٥/٧٠٩جامع الرتمذي : انظر .   هو الثوري ) ٢(
 .هو وكيع بن اجلراح ) ٣(
 )٣٠١٩ , ٣٠١٨ (٢٨٩−٢٨٨ /٧ , ١٢٤ , ١/١١٩اإلحسان البن بلبان : انظر ) ٤(
)٧/٢١٣) ٥ 
)١٣٥٩) (٦( 



 ٥٥

 , وقـال أبـو زرعـة "لـيس بـه بـأس":  , ويف رواية عنـه "ما أرى به بأسا":      اإلمام أمحد 
 , ويف رواية "كان صدوقا , وكان ضعيفا":  , وقال ابن املديني "صدوق": الرازي وغريه 

 "ّيتشيعصدوق " : )٢( وقال ابن حجر يف تقريب التهذيب)١( ,"ثقة": عن ابن املديني قال 
. 
 
 
 

 عمرو بن شعيب بن حممد بن عبداهللا بن عمرو بن العاص ] ١٣[ 
 

 , وأطال يف ترمجته , ومدار كالمه فيام رواه  )٣(ترجم له ابن حبان يف املجروحني  
عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , فهذه الرتمجة عنـد ابـن حبـان يكـون احلـديث مـن 

 .به احلجة طريقها مرسال أو منقطعا , فال تقوم 
عمرو بن شعيب إذا روى عن طـاووس وابـن املـسيب وغريمهـا ": قال ابن حبان   

من الثقات غري أبيه , فهو ثقة , جيوز االحتجاج بام يروي عن هـؤالء , وإذا روى عـن أبيـه 
عن جده , ففيه مناكري كثرية , ال جيوز عندي االحتجاج بيشء روى عن أبيه عن جده ; ألن 

خيلو من      أن يكون مرسال أو منقطعا ; ألنه عمرو بـن شـعيب بـن حممـد هذا اإلسناد ال 
عن جده وأراد عبداهللا بن : بن عبداهللا بن عمرو , فإذا روى عن  أبيه فأبوه شعيب , وإذا قال 

عمرو , وجد شعيب , فإن شعيبا مل يلق عبداهللا بن عمرو , واخلرب بنقله هذا يكون منقطعـا 
                                                           

 , والعلل البن ٢/٤٢٣ , والتاريخ البن معني رواية الدوري ٦/٣٩٢الطبقات الكربى البن سعد : انظر ترمجة عيل بن هاشم بن الربيد يف ) ١(
 , واجلـرح والتعـديل ٣/٢٥٥ , والضعفاء للعقـييل ٢/١٥٩ , ومعرفة الثقات للعجيل ٦/٣٠٠ , والتاريخ الكبري للبخاري ٧٣املديني ص 

 , وسؤاالت الربقاين عن الـدارقطني ٥/١٨٢٨, والكامل البن عدي ) ٧٦٨ , ٧٦٠ , ٧٥٨( , والثقات البن شاهني ٦/٢٠٧البن أيب حاتم 
 , واجلمـع بـني رجـال الـصحيحني البـن طـاهر ١٢/١١٦ , وتـاريخ بغـداد للخطيـب ٢/٦٠, ورجال صحيح مسلم البـن منجويـه ) ٣٦٢(
  ٧/٣٩٢ , وهتذيب التهذيب ٣/١٦٠ , وميزان االعتدال ٢١/١٦٣ , وهتذيب الكامل ٢/٢٠٠ , والضعفاء البن اجلوزي ١/٣٦٠

)٤٨١٠) (٢( 
)٦١٦ (٤٠−٢/٣٧) ٣( 



 ٥٦

جده , جده األدنى جد عمـرو , فهـو حممـد بـن عبـداهللا بـن عمـرو , عن : , وإن أراد بقوله 
وحممد بن عبداهللا ال صحبة له , فاخلرب هبذا النقل يكون مرسال , فال ختلو رواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده من أن يكون مرسال أو منقطعا , واملنقطع واملرسل مـن األخبـار 

ُ يكلف عبـاده أخـذ الـدين عمـن         ال يعـرف , ال تقوم هبام احلجة ; ألن اهللا عز وجل مل ّ
ُواملرسل واملنقطع ليس خيلو ممن ال يعرف , وإنام يلزم العباد قبول الدين الذي هو مـن 

جنس األخبار إذا كان من رواية العدول حتى يرويه عدل عن عدل إىل رسول اهللا صىل اهللا        
عن أبيـه , : إذا قال عمرو بن شعيب : ول وقد كان بعض شيوخنا يق.  عليه وسلم موصوال 

وقد اعتربت ما قاله , فلم أجد من روايـة . عن جده عبداهللا بن عمرو ويسميه , فهو صحيح 
الثقات املتقنني عن عمرو فيه ذكـر سـامع عـن جـده عبـداهللا بـن عمـرو , وإنـام ذلـك يشء 

داهللا بـن عمـرو , ّيقوله حممد بن  إسحاق , وبعض الرواة سـموه لـيعلم أن جـده اسـمه عبـ
فليس احلكم عندي يف عمرو بن شعيب إال جمانبة ما روى عـن أبيـه .  فأدرج يف اإلسناد 

عن جده , واالحتجاج بام روى عن الثقات عن غري أبيه , ولـوال كراهيـة التطويـل لـذكرت 
 "من مناكري أخباره التي رواها عن أبيه عن جده أشياء يستدل هبا عىل وهن هذا اإلسناد

ُوالصواب يف أمر عمرو بن شعيب أن حيول ": قال ابن حبان يف آخر الرتمجة ثم   
إىل تاريخ الثقات ; ألن عدالته قد تقدمت , فأما املناكري يف حديثه إذا كـان يف روايـة أبيـه 
ُعن جـده , وحكمـه حكـم الثقـات إذا روى املقـاطيع واملراسـيل بـأن يـرتك مـن حـديثهم 

رب الـصحيح , هـذا حكـم عمـرو بـن شـعيب وغـريه مـن ُاملرسل واملقطوع , وحيتج باخل
  )١("املحدثني الذين تقدمت عدالتهم

 :ّخرج ابن حبان يف صحيحه أربعة أحاديث من رواية عمرو بن شعيب : أقول   
 

                                                           
 , واحتجوا هبا إذا كان الـراوي عـن عمـرو بـن "عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده": ذهب طائفة من أهل العلم إىل اتصال هذه الرتمجة ) ١(

  ٧٦−٢٢/٦٨هتذيب الكامل : انظر .  شعيب ثقة 



 ٥٧

 , عــن حممــد بــن )٢(مــن روايــة عمــرو بــن شــعيب , عــن أبيــه : )١(احلــديث األول  
:  اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم قـال يف جملـس  , عن    عبداهللا بن عمرو , أن رسول)٣(عبداهللا

 قلنا – ثالث مرات يقوهلا – "ّأال أخربكم بأحبكم إيل , وأقربكم مني جملسا يوم القيامة ?"
 "أحسنكم أخالقا": قال . بىل يا رسول اهللا : 

وقال ابن .  من رواية عمرو بن شعيب , عن سليامن بن يسار  : )٤(واحلديث الثاين  
ُّمرو بن شعيب يف نفـسه ثقـة , حيـتج بخـربه إذا روى عـن غـري أبيـه , فأمـا ع": حبان عقبه  ُ

 "روايته عن أبيه عن جده , فال ختلو من انقطاع وإرسال فيه , فلذلك مل نحتج بيشء منه
 .من رواية عمرو بن شعيب , عن سعيد بن املسيب  : )٥(واحلديث الثالث  
 . عن طاووس من رواية عمرو بن شعيب , : )٦(واحلديث الرابع  
فجميع هذه األحاديث التـزم فيهـا ابـن حبـان بمذهبـه يف عمـرو بـن شـعيب , فلـم   

ّخيرج له شيئا من روايته عن أبيه عن جده , وإنام خرج له مما روى سوى هذه الرتمجة  ّ. 
ّنعم احلديث األول من رواية عمرو ين شعيب عن أبيـه , لكنـه لـيس مـن الرتمجـة 

النقطاع أو اإلرسال ; لكوهنا من رواية عمرو بن شـعيب , عـن أبيـه ّالتي أعلها  ابن حبان با
شعيب بن حممد , عن أبيه حممد بن عبداهللا , عن أبيه عبداهللا بن عمـرو , وقـد اختـرصت 
يف ذكر األحاديث األخرى دون هذا احلديث للحاجة إىل بيانه , فهكذا رواه ابن حبان يف 

 , عـن يزيـد بـن )٨(حـدثني أيب:  , قـال )٧(دصحيحه , من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سـع

                                                           
 )١١٧٦٥ (٩/٥٠٠, وإحتاف املهرة البن حجر ) ١٩١٦(لهيثمي موارد الظمآن ل: , وانظر ) ٤٨٥ (٢/٢٣٥كام يف اإلحسان البن بلبان ) ١(
َهو شعيب بن حممد بن عبداهللا بن عمرو بن العاص , صدوق , ثبت سامعه من جده , من الثالثة ) ٢(  )٢٨٠٦(تقريب التهذيب  . ٤ر . َ
 )٦٠٣٧(تقريب التهذيب .       د ت س . ّهو حممد بن عبداهللا بن عمرو بن العاص السهمي الطائفي , مقبول , من الثالثة ) ٣(
 )٢٣٩٦ (١٥٦−٦/١٥٥كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٤(
 )٤٣٥٥ (١٠/١٩٧كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٥(
 )٥١٢٣ (١١/٥٢٤كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٦(
 )٧٨١١(     تقريب التهذيب .  ع . أبو يوسف املدين , نزيل بغداد , ثقة فاضل , من صغار التاسعة , مات سنة ثامن ومائتني ) ٧(
ِّهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرمحن بن عوف الزهري , أبو إسحاق املدين , نزيل بغداد , ثقة حجـة , تكلـم فيـه بـال  قـادح , مـن ) ٨( ُ ُ

 )١٧٧(تقريب التهذيب .           ع . الثامنة , مات سنة مخس وثامنني 



 ٥٨

ِعبداهللا بن اهلاد  , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن حممد بن عبداهللا , عن عبداهللا بن )١(َ
حـدثنا يعقـوب , عـن :  ,     قـال )٢(وأخرجه كذلك اإلمام أمحـد يف مـسنده. عمرو فذكره 

 حممد بن    عبـداهللا , عـن عبـداهللا أبيه , عن يزيد بن اهلاد , عن عمرو بن  شعيب , عن أبيه
 .بن عمرو ريض اهللا عنه 

وهذه الرواية من هذا الوجه ال اعرتاض فيها عىل ابن حبان ; ألنه تنكـب فقـط عـن 
 , للـسبب الـذي ذكـره يف أول "عمرو بـن شـعيب , عـن أبيـه , عـن جـده": تلك الرتمجة 

ــضا.  الرتمجــة  ــام أمحــد أي  , والبخــاري يف األدب )٣(إال أن هــذا احلــديث أخرجــه اإلم
 , من طرق عن الليث بن سعد , عن يزيـد بـن عبـداهللا بـن اهلـاد , عـن عمـرو بـن )٤(املفرد

عمـرو بـن ": هكذا رواه الليث عىل اجلـادة . شعيب , عن أبيه , عن جده , فذكر احلديث 
 , ال كـام رواه إبـراهيم بـن سـعد , فـإن كانـت روايـة الليـث "شعيب , عن أبيـه , عـن جـده

ــان يف صــحيحه , مــن جهــة أن حم ــن حب ــيام خرجــه اب ّفوظــة , كــان لالعــرتاض حمــل ف ٌ
ّاملحفوظ من الرواية مما ال حيتج به ابـن حبـان , وتلـك الروايـة التـي خرجهـا وهـم فيهـا 

َّ ثبت تلك الرواية واعتمدها ملا ترجم ملحمد بن عبـداهللا – نفسه –ّالراوي , لكن ابن حبان  َ
 يروي عن أبيه , من حديث عمـرو ":  , حيث قال )٥(الثقاتبن عمرو بن العاص يف كتاب 

بن شعيب , عن أبيه ,     عن حممد بن عبداهللا بن عمرو , وال أعلم هبذا اإلسـناد إال حـديثا 
  )٦("واحدا من حديث ابن اهلاد ,      عن عمرو بن شعيب

ان ّوهو احلديث الذي خرجه ابن حبان يف صحيحه , وعليه يـسلم ابـن حبـ: أقول   
 .من االعرتاض , واهللا أعلم 

                                                           
 )٧٧٣٧(تقريب التهذيب .       ع . ر , من اخلامسة , مات سنة تسع وثالثني أبو عبداهللا املدين , ثقة مكث) ١(
 )١٢٠٦٨ (٩/٦١٩إحتاف املهرة البن حجر : , وانظر ) ٧٠٣٥ (٦٠٩−١١/٦٠٨) ٢(
 )١١٨٦١ (٥٣٤−٩/٥٣٣إحتاف املهرة البن حجر : , وانظر ) ٦٧٣٥ (١١/٣٤٧املسند ) ٣(
 )٢٧٢ (١٠٠ص ) ٤(
)٥/٣٥٣) ٥ 
, أحاديث أخر ملحمد بن عبداهللا بن ) ٢٦٨−٩/٢٦٦هتذيب التهذيب (, وابن حجر ) ٥١٥−٢٥/٥١٤هتذيب الكامل (زي ذكر امل: أقول ) ٦(

 .عمرو بن العاص هبذا اإلسناد سوى هذا احلديث , عىل خالف فيها 



 ٥٩

 
 
 

 عمران بن مسلم القصري املنقري ] ١٤[ 
 

 كنيته أبو بكر , مـن أهـل البـرصة , ":  , فقال )١(ترجم له ابن حبان يف املجروحني  
يروي عن عبداهللا بن دينار واحلسن , روى عنه البرصيون والغرباء , وأما روايـة أهـل بلـده 

ــشبه حــديث األ ــستقيمة , ت ــه فم ــل عن ــاء مث ــه الغرب ــا رواه عن ــا م ــات , وأم ــن : ثب ــويد ب س
 , ففيه مناكري كثرية , عىل أن حييـى بـن سـليم وسـويد بـن )٣( وحييى بن سليم)٢(عبدالعزيز

ُعبدالعزيز مجيعا يكثران الوهم واخلطأ عليه ,      وال جيوز أن حيكم عىل مسلم باجلرح 
ي يف أمره , جمانبة ما روى عنه من لـيس َّوأنه ليس بعدل إال بعد السرب , بل اإلنصاف عند

بمتقن يف الرواية , واالحتجاج بام روى عنـه الثقـات , عـىل أن لـه مـدخل يف العدالـة يف 
 "جهة املعدلني , وهو ممن أستخري اهللا فيه

:  , قـال )٥( حـديثا مـن روايـة مهـدي بـن ميمـون)٤(ّوخرج له ابن حبان يف صحيحه  
 , عن طاووس , عن ابـن عبـاس , عـن النبـي )٦(بن سعدحدثنا عمران بن مسلم , عن قيس 

اللهـم لـك احلمـد , أنـت ": َّصىل اهللا       عليه وسلم أنه كان إذا قام من الليل كرب , ثم قال 
ُّقيام الساموات  واألرض , ولك احلمد , أنت رب الساموات واألرض ومن فـيهن , أنـت  َّ

جلنة حق , والنار حق , والساعة حق , ٌّحق , وقولك حق , ووعدك حق , ولقاؤك حق , وا
                                                           

)٧٠٩ (١٠٥−٢/١٠٤) ١( 
ُّهو سويد بن عبدالعزيز بن نمري السلمي موالهم الدمشقي , وقيل أصله محيص ,) ٢(  وقيل غري ذلـك , ضـعيف , مـن كبـار التاسـعة , مـات سـنة ُ

 ) ٢٦٩٢(تقريب التهذيب .          ت ق  . ١٩٤
 )٧٥٦٣(تقريب التهذيب .                     ع . هو الطائفي , نزيل مكة , صدوق سيئ احلفظ , من التاسعة , مات سنة ثالث وتسعني أو بعدها ) ٣(
 )٢٥٩٩ (٣٣٥−٦/٣٣٤كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٤(
 )٦٩٣٢(تقريب التهذيب .       ع . أبو حييى البرصي , ثقة , من صغار السادسة , مات سنة اثنتني وسبعني ) ٥(
 )٥٥٧٧(تقريب التهذيب .        خت م د س ق . هو قيس بن سعد املكي , ثقة , من السادسة , مات سنة بضع عرشة ) ٦(



 ٦٠

ُاللهم لك أسلمت , وبك آمنت , وعليك توكلت , وإليك أنبت , وإليك حاكمت , وإليـك  ْ َ َ
املصري , اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت , وما أرسرت ومـا أعلنـت , أنـت إهلـي , ال 

 "إله إال أنت
ن بن مسلم , وهـذا احلـديث ابن حبان إنام تكلم يف رواية الغرباء عن عمرا: أقول   

وأمـا روايـة ": من رواية البرصيني عن عمران , وهم أهل بلده , وقد قـال ابـن حبـان نفـسه 
 "أهل بلده عنه فمستقيمة , تشبه حديث األثبات

 , وغمـز روايـة حييـى بـن سـليم )١(وقد تـرجم ابـن حبـان لعمـران هـذا يف الثقـات  
ّ , وبـني )٢("مشاهري علامء األمصار" كتابه وسويد بن عبدالعزيز عنه , وترجم له كذلك يف

فيه نحو ذلك , ولذا فمذهب ابن حبـان يف عمـران واضـح مل يتنـاقض فيـه , وحديثـه هـذا 
 . من رواية مهدي بن ميمون , عن عمران بن مسلم به )٣(ّخمرج يف صحيح مسلم

ّوحديث ابن عباس هذا مشهور مـن روايـة طـاووس عنـه , وقـد خرجـه ابـن حبـان   
 من طرق أخرى عن طاووس , من غري رواية عمران بن مـسلم , وهـو )٤( يف صحيحهنفسه

 , وعليه مل يتفرد عمران بن مسلم هبـذا احلـديث , فـال اعـرتاض )٥(كذلك يف الصحيحني
ّالبتة عىل صنيع ابن حبـان ملـا خـرج حـديث عمـران يف صـحيحه , مـع أنـه تـرجم لـه يف 

  .املجروحني , ملا سبق بيانه , واهللا أعلم
 
 

                                                           
)٧/٢٤٢) ١ 
 )١٢١٥ (١٥٤ص ) ٢(
)٧٦٩ (١/٥٣٤) ٣( 
  : ٣٣٤−٦/٣٣١كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٤(

 .حدثنا سليامن األحول , عن طاووس به : من رواية سفيان بن عيينة , قال ) ٢٥٩٧                                         (
 .ن طاووس به من رواية مالك , عن أيب الزبري املكي , ع) ٢٥٩٨                                         (

 .من رواية سليامن األحول , عن طاووس به ) ٧٤٩٩ , ٧٤٤٢ , ٧٣٨٥ , ٦٣١٧ , ١١٢٠(صحيح البخاري ) ٥(
 .ومن رواية أيب الزبري املكي , عن طاووس به .  من رواية سليامن األحول , عن طاووس به )  ٧٦٩ (١/٥٣٢     وصحيح مسلم 



 ٦١

 
ّفضيل بن مرزوق الرقايش ] ١٥[  َُّ َ 

 
مــن أهــل الكوفــة , يــروي عــن ":  , فقــال )١(تــرجم لــه ابــن حبــان يف املجــروحني  
 وذويه , روى عنه العراقيون , منكر احلديث جدا , كان ممن خيطئ عىل الثقات , )٢(عطية

ه , والـذي ويروي عن عطية املوضوعات , وعن الثقات األشـياء املـستقيمة , فاشـتبه أمـر
عندي أن كل ما روى عن عطية من املنـاكري يلـزق ذلـك كلـه بعطيـة , ويـربأ فـضيل منهـا , 
وفيام وافق الثقات من الروايات عن األثبات يكون حمتجا به , وفيام انفرد عن الثقات مما 

 , ثم روى ابن حبان عن ابن معني أنه سئل "…مل يتابع عليه يتنكب عنها يف االحتجاج هبا 
  ." ضعيف": , فقال عنه 

:            حـديثا مـن طريـق يزيـد بـن هـارون , قـال )٣(ّلكن ابن حبـان أخـرج يف صـحيحه  
 , عـــن القاســـم بـــن              )٤(ُحـــدثنا أبـــو ســـلمة اجلهنـــي: أخربنـــا فـــضيل بـــن مـــرزوق , قـــال 

                                                           
)٨٦٧ (٢/٢١٠) ١( 
َنَادة , بضم اجليم بعدها نون خفيفة , العويف اجلديل , بفتح اجليم املهملة , الكويف , أبو احلسن , صدوق خيطئ ُهو عطية بن سعد بن ج) ٢( َ ْ َ

 )٤٦١٦(تقريب التهذيب .      بخ د ت ق . كثريا , وكان شيعيا مدلسا , من الثالثة , مات سنة إحدى عرشة 
 )٩٧٢ (٣/٢٥٣كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٣(
 .عىل ظني أنه موسى اجلهني يغلب ) ٤(

ّابن عبدالرمحن , اجلهني , أبو سلمة , الكويف , ثقة عابد , مل يصح أن القطان طعـن فيـه , مـن  الـسادسة , : وموس هو ابن عبداهللا , ويقال 
 )٦٩٨٥(تقريب التهذيب .       م ت س ق . مات سنة أربع وأربعني 

)) ٣٧١٢ (٥/٢٦٧يف حتقيقه ملسند اإلمام أمحد ( يكون أبا سلمة هذا هو موسى اجلهني  أن– رمحه اهللا –مل يستبعد الشيخ أمحد شاكر 
 ) .١٩٩ , ١٩٨سلسلة األحاديث الصحيحة ( بذلك – رمحه اهللا –, وجزم الشيخ األلباين 

 :ومن القرائن املؤيدة ملا غلب عىل ظني :  أقول   
, وكـالم      ابـن معـني )) ٢١٧١(٢/٥٩٧تاريخ ابن معني رواية الدوري  ("ُأبو سلمة اجلهني , أراه موسى اجلهني": قول ابن معني  −١

 .فيمن يكنى بأيب سلمة ) ١/١٩١(هذا أورده الدواليب يف الكنى 
ملوسى اجلهني فحسب , مـع أن البخـاري ذكـر لكـل مـنهام ترمجـة ) ٨/١٤٩(أن ابن أيب حاتم الرازي ترجم يف اجلرح والتعديل  −٢

 .ني وموسى اجلهني مستقلة , أعني أبا سلمة اجله
 .أهنام جهنيان , ومن طبقة واحدة , ومن أهل الكوفة  −٣



 ٦٢

:  وسـلم قال رسول اهللا صىل اهللا عليـه:  , عن ابن مسعود , قال )٢( , عن أبيه)١(عبدالرمحن
ٌّما قـال عبـد قـط , إذا أصـابه هـم أو حـزن " اللهـم إين عبـدك , ابـن عبـدك , ابـن أمتـك , : ٌ

َّناصيتي بيدك , ماض يف حكمك , عدل يف قضاؤك , أسألك بكل اسم هـو لـك , سـميت  َّ َّ
به نفسك , أو أنزلته يف كتابك , أو علمته أحدا من خلقك , أو استأثرت به يف علم الغيـب 

إال .  جتعل القرآن ربيـع قلبـي , ونـور بـرصي , وجـالء حـزين , وذهـاب مهـي عندك , أن
يا رسول اهللا ينبغي لنا أن نـتعلم هـذه :        قالوا  . "َّأذهب اهللا مهه وأبدله مكان حزنه فرحا

َّأجل , ينبغي ملن سمعهن أن يتعلمهن": الكلامت ? قال  َّ" 
 "كان ممن خيطئ":  , وقال )٣(قاتابن حبان عاد فرتجم لفضيل هذا يف الث: أقول   

الرواة الذين ترجم هلم ابن حبـان يف املجـروحني وأعـادهم يف "ُ, ولذا أوردته يف كتايب 
 , وظهر يل أن قول ابن حبان يف فضيل متقارب يف الكتابني ; ألنه ملا ترجم له )٤("الثقات

                                                                                                                                                                      
أن موسى اجلهني يكنى بأيب سلمة , وهو كذلك يكنى بأيب عبداهللا , وذكر غـري واحـد الكنيتـني يف ترمجتـه , واقتـرص بعـضهم عـىل  −٤

 .تكنيته بأيب سلمة , وأكثرهم عىل تكنيته بأيب عبداهللا 
 ١٢/١٢اإلحسان البن بلبـان : انظر . (ن عبدالرمحن بن عبداهللا بن مسعود , فدل عليأهنام شخص واحد كالمها يروي عن القاسم ب −٥

 ))١٩٨,١٩٩( , وسلسلة األحاديث الصحيحة لأللباين ٢٩/٩٦, وهتذيب الكامل ) ٥٢١٣(
) ٣٤١  (٣٩ص (رجم يف الكنى ترجم ملوسى اجلهني يف األسامء , ثم ت) ٧/٢٨٨(ومما يعكر عىل ذلك أن البخاري يف التاريخ الكبري 

ــذكرمها يف الثقــات , كــل مــنهام يف ترمجــة مــستقلة )  ــان ف ــن حب ــنهام , وتابعــه عــىل ذلــك اب ــي , ففــرق بي الثقــات (ّأليب ســلمة اجلهن
, ومل يذكر اخلطيب يف املوضح ألوهام اجلمع والتفريق ما خيالف فيه البخاري , وتابعهام عىل هـذا مجاعـة مـن أهـل ) ٧/٤٤٩,٦٥٩
ّلم من بعدهم , كالذهبي واحلسيني وابن حجر رمحهم اهللا , ففرقوا بينهام , واعتربوا أبا سلمة اجلهني هذا جمهول احلال , واهللا أعلـم الع

 . بالصواب 
اإلستغناء يف معرفة املـشهورين مـن محلـة العلـم بـالكنى ) : فيام سوى ما تقدم العزو إليه من مصادر(انظر ترمجة أيب سلمة اجلهني يف 

 )١٢٩٤ (٥٥٤, وتعجيل املنفعة ص ) ٥٣٤ (٧/٥٦ , ولسان امليزان ٤/٥٣٣, وميزان االعتدال ) ٢٣٧٣ (٣/١٥٤٢البن عبدالرب 
, ) ٢٧٨١( , واملقتنـى يف رسد الكنـى للـذهبي ٩٧−٢٩/٩٥هتـذيب الكـامل : وانظر ترمجة موسى اجلهني , وأنه يكنى بأيب سـلمة يف 

 )٤٩٦٧ (٧/٤٠٣ان  , ولسان امليز١٠/٣٥٤وهتذيب التهذيب 
. هو القاسم بن عبدالرمحن بن عبداهللا بن مسعود املسعودي , أبو عبدالرمحن الكويف , ثقة عابد , من الرابعة , مات سنة عـرشين أو قبلهـا ) ١(

 )٥٤٦٩(تقريب التهذيب  .           ٤خ 
َهو عبدالرمحن بن عبداهللا بن مسعود اهلذيل الكويف , ثقة , من صغار الثا) ٢( . ْنية , مات سنة تسع وسبعني , وقد سمع من أبيه لكن شيئا يـسريا ُ

 )٣٩٢٤(تقريب التهذيب .             ع 
)٧/٣١٦) ٣ 
 )١٠٠ (٢٣٠ص) ٤(



 ٦٣

َيف املجروحني ألزق تلك املناكري بعطية العـويف , وبـرأ منهـا فـض ّ ْ يال , وكـان هـذا سـبب َ
وفـيام انفـرد عـىل الثقـات مـا مل ": اشتباهه يف أمر فضيل , إال أنه مع ذلك غمزه ملـا قـال 

  ."كان ممن خيطئ":  , وقال يف الثقات "يتابع عليه , يتنكب عنها يف االحتجاج
ــان , أخرجــه كــذلك     , )١(ابــن أيب شــيبة: وهــذا  احلــديث الــذي أخرجــه ابــن حب
 , )٥( , وأبـو يعـىل املوصـيل)٤( , واحلـارث بـن أيب أسـامة)٣(ن أيب الـدنيا ,  واب)٢(وأمحد

 , مـن )١٠(ُّ , وقوام السنة األصبهاين)٩( , والبيهقي)٨( , واحلاكم)٧( , والطرباين)٦(والشايش
 .طرق , عن فضيل بن مرزوق , حدثنا أبو سلمة اجلهني , عن القاسم بن عبدالرمحن به 

حديث صحيح عىل رشط مـسلم , إن سـلم مـن إرسـال  هذا ": وقال احلاكم عقبه   
 "عبدالرمحن بن عبداهللا عن أبيه , فإنه خمتلف يف سامعه من أبيه

  )١١("وأبو سلمة ال يدرى من هو , وال رواية له يف الكتب الستة": وقال الذهبي   
تقدمت ترمجة أيب سلمة هذا , ويغلب عىل الظن أنه موسى اجلهني , وقد : أقول   
 تشعر بذلك ملا ذكر أنـه عـىل رشط مـسلم , واهللا – نفسه – مسلم , وعبارة احلاكم ّخرج له

 .أعلم 

                                                           
 )٣٢٩ (١/٢٢٣, ومسنده ) ٩٣٦٧ (١٠/٢٥٣املصنف ) ١(
 )٤٣١٨ (٧/٢٤١, ) ٣٧١٢ (٢٤٧−٦/٢٤٦املسند ) ٢(
 )٤٩(الفرج بعد الشدة ) ٣(
 ))١٠٥٧ (٢/٩٥٧ بغية الباحث عن زوائد مسند احلارث للهيثمي كام يف(يف مسنده ) ٤(
 )٥٢٩٧ (١٩٩−٩/١٩٨املسند ) ٥(
 )٢٨٢ (٣١٩−١/٤١٨املسند ) ٦(
 )١٠٣٥ (٢/١٢٧٩, والدعاء ) ١٠٣٥٢ (٢١٠−١٠/٢٠٩املعجم الكبري ) ٧(
 ٥١٠−١/٥٠٩املستدرك ) ٨(
 )١٦٤( , والدعوات الكبري ١٧األسامء والصفات ص ) ٩(
 )١٢٧٧ (٥٣٤−٢/٥٣٣ والرتهيب الرتغيب) ١٠(
 ١/٥٠٩تلخيص املستدرك ) ١١(



 ٦٤

 مـن طريـق حممـد بـن )١(ُوهذا احلديث روي من وجـه آخـر , فقـد أخرجـه البـزار  
 , عن القاسم بـن عبـدالرمحن , عـن )٣(نا عبدالرمحن بن إسحاق:  , قال )٢(صالح   الثقفي

ُوهذا إسناد ضعيف , وقد اختلف فيه عىل عبـدالرمحن . عود به أبيه , عن      عبداهللا بن مس
 يف كتابــه )٤(بــن إســحاق           مــع ضــعفه , فــرواه حممــد بــن فــضيل بــن غــزوان الــضبي

حدثنا             عبدالرمحن بن إسحاق , عن القاسم بن عبدالرمحن , عـن :  , قال )٥(الدعاء
وكذلك .  عبدالرمحن بن عبداهللا بن مسعود :  ه عبداهللا بن مسعود به , فلم يذكر يف  إسناد

ِ , وعيل بن مسهر)٦(رواه عبدالواحد بن زياد ْ  , عن عبدالرمحن بن إسحاق , عن القاسم )٧(ُ
 ., عن عبداهللا بن مسعود به , مل يذكرا فيه عبدالرمحن بن عبداهللا بن مسعود 

بــدالرمحن , يرويــه القاســم بــن ع": وســئل الــدارقطني عــن هــذا احلــديث , فقــال   
واختلف عنه , فرواه فضيل بن مرزوق عن أيب سلمة عن القاسم بن عبدالرمحن عـن أبيـه 
عن ابن مسعود , وتابعه حممد بن صالح الواسطي , رواه عن عبدالرمحن بن إسحاق عـن 

                                                           
 )١٩٩٤ (٥/٣٦٣) البحر الزخار(املسند ) ١(
ْهو أبو إسامعيل الواسطي , موىل ثقيف , ويعرف بالبطيخي , سكن بغداد , روى عن مجاعة , وروى عنـه غـري واحـد , تـرجم لـه البخـاري ) ٢( ِّ ِ

 .يال , وذكره ابن حبان يف الثقات وابن أيب حاتم ومل يذكرا فيه جرحا وال تعد
 , واجلـرح والتعـديل ١٩٤, وتاريخ واسط لبحشل ص ) ٩٣( , والكنى واألسامء ملسلم ١/١١٧التاريخ الكبري للبخاري :     انظر  ترمجته يف 
 ٢٦١−٢/٢٦٠ , واألنساب للسمعاين ٣٥٦−٥/٣٥٥ , وتاريخ بغداد للخطيب ٩/٥٥ , والثقات البن حبان ٧/٢٨٨البن أيب حاتم 

 )٣٧٩٩(تقريب التهذيب . د ت . هو عبدالرمحن بن إسحاق بن احلارث الواسطي , أبو شيبة , ويقال كويف , ضعيف , من السابعة ) ٣(
 )٦٢٢٧(تقريب التهذيب . ع . أبو عبدالرمحن الكويف , صدوق عارف , رمي بالتشيع , من التاسعة , مات سنة مخس وتسعني ) ٤(
 )٦ (١٦٤−١٦٣ص ) ٥(
تقريب التهـذيب . ع . العبدي موالهم البرصي , ثقة يف حديثه عن األعمش وحده مقال , من الثامنة , مات سنة ست وسبعني , وقيل بعدها ) ٦(

)٤٢٤٠( 
لكـن أخرجـه البيهقـي يف . من طريقني عن عبدالواحد بـن زيـاد بـه ) ٣٤٠ (٩٢−٩١    وحديثه هذا أخرجه ابن السني يف عمل اليوم والليلة ص 

 من أحد طرقه التي عند ابن السني , وذكر فيه عبدالرمحن بـن عبـداهللا بـن مـسعود بـني القاسـم وجـده عبـداهللا بـن ١٨ألسامء والصفات ص ا
 . ما أثبته يف األصل – واهللا أعلم –مسعود ريض اهللا عنه , واألقرب 

 )٤٨٠٠( تقريب التهذيب .   ع . ثقة , له غرائب بعد أن أرض , من الثامنة , مات سنة تسع وثامنني ) ٧(
 )٨١٩ (٥/٢٠١     وحديثه هنا , أشار إليه الدراقطني يف علله 



 ٦٥

القاسم عن أبيه عن ابن مـسعود , وخـالفهام عـيل بـن مـسهر , فـرواه عـن عبـدالرمحن بـن 
  )٢(" , وإسناده ليس بالقوي)١(ابن مسعود مرسالإسحاق عن القاسم عن 

 مدارها عىل عبدالرمحن – مع ما فيها من اختالف بني الرواة −هذه املتابعة : أقول   
 , لكـن للحـديث شـاهد مـن حـديث أيب )٣(بن إسحاق , وقـد تتـابع العلـامء عـىل تـضعيفه

َ أبـو عروبـةحـدثني:  , قـال )٤(موسى األشعري ريض اهللا عنه , أخرجـه ابـن الـسني ُ  , ثنـا )٥(َ
ْ , جعفر بن برقان)٧( , ثنا    خملد بن يزيد)٦(عمرو بن هشام  , عن عبـداهللا )٩(ّ , عن فياض)٨(ُ

: قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم :  , عن أيب موسى ريض اهللا عنه , قـال )١٠(بن زبيد
ٌمن أصابه هم أو حزن فليدع هبذه            الكلامت " َ َ ٌّ وإسـناده .  ر احلـديث نحـوه  فـذك" …َ

 , ومل أقـف )١١(ضعيف , لكنه صالح لالعتبار , وقد أخرجه الطـرباين يف املعجـم الكبـري
  .)١("رواه الطرباين , وفيه من مل أعرفه":  , إال أن اهليثمي قال )١٢(عىل إسناده

                                                           
 .يعني مل يذكر فيه عبدالرمحن بن عبداهللا بن مسعود بني القاسم وجده عبداهللا بن مسعود ريض اهللا عنه ) ١(
 )٨١٩ (٢٠١−٥/١٩٩العلل الواردة يف األحاديث النبوية ) ٢(
 ٥١٨−١٦/٥١٥انظر هتذيب الكامل ) ٣(
 )٣٣٩ (٩١عمل اليوم والليلة ص ) ٤(
ّهو احلسني بن حممد بن أيب معرش السلمي اجلزري احلراين ) ٥( ََ ْ. 

وكـان ":  , وقال أبـو أمحـد احلـاكم "كان عارفا بالرجال واحلديث": قال ابن عدي .  صاحب التصانيف , مات سنة ثامين عرشة وثالثامئة   
اإلمـام , احلـافظ , ":  , وقـال فيـه الـذهبي "حفظا , يرجع إىل حسن املعرفة باحلديث , والفقـه , والكـالممن أثبت من أدركناه , وأحسنهم 

 ٥١٢− ١٤/٥١٠سري أعالم النبالء :      انظر ترمجته يف "َّاملعمر , الصادق
 ) ٥١٢٩(تقريب التهذيب .       س . هو أبو أمية احلراين , ثقة , من العرشة , مات سنة مخس وأربعني ) ٦(
 )٦٥٤٠(تقريب التهذيب .  خ م د س ق . هو القريش احلراين , صدوق له أوهام , من كبار التاسعة , مات سنة ثالث وتسعني ) ٧(
 )٩٣٢(تقريب التهذيب  .           ٤بخ م . صدوق , هيم يف حديث الزهري , من السابعة , مات سنة مخسني , وقيل بعدها ) ٨(
 . , وذكره ابن حبان يف الثقات "شيخ ثقة":  , وقال أمحد "كويف ثقة": قال ابن معني .  الضبي ّهو فياض بن غزوان ) ٩(

 ١/٣٦٥, والعلل ومعرفة الرجال لإلمام أمحد رواية ابنـه عبـداهللا ) ١٨٨٣ (٢/٤٧٨التاريخ البن معني رواية الدوري : انظر ترمجته يف 
, وميـزان االعتـدال ) ١١٣٢( , والثقات البن شاهني ٧/٣٢٦الثقات البن حبان  , و٧/٨٧, واجلرح والتعديل البن أيب حاتم ) ٢٣٠٩(
 ٤/٤٥٥ , ولسان امليزان ٣/٣٦٦

ّذكره ابن أيب حاتم فيمن روى عنه فياض بن غـزوان , ثـم تـرجم لـه برتمجـة مـستقلة ومل .  هو عبداهللا بن زبيد بن احلارث اليامي الكويف ) ١٠(
 . له البخاري وسامه فحسب ومل يذكر فيه شيئا , وذكره ابن حبان يف الثقات يذكر فيه جرحا وال تعديال , وترجم

  ٧/٢٣ , والثات البن حبان ٥/٦٢ , واجلرح والتعديل البن أيب حاتم ٥/٩٥التاريخ الكبري للبخاري :    انظر ترمجته يف 
 )٣٤٣٥ (٢/١٢٣كام يف كنـز العامل للمتقي اهلندي ) ١١(
 .هللا بن قيس األشعري ريض اهللا عنه مل يطبع بعد ضمن ما تم طبعه من األجزاء اخلطية للمعجم الكبري للطرباين ألن مسند أيب موسى عبدا) ١٢(



 ٦٦

وعىل كل حال , فحديث أيب موسى هذا , وتلك املتابعة القـارصة عـىل مـا فيهـا ,   
عىل أن فضيل بن مرزوق مل يتفرد بمتن هذا احلـديث , ممـا يـدفع االعـرتاض الـوارد ٌدال 

ُعىل ابن حبان يف إخراج حديثه ; ألنه ملا جرحه استثنى ما يتـابع عليـه , مـع أنـه ذكـره يف  ّ
ُالثقات ونبه عىل أنه ممن خيطئ , لكن اندفع ذلك بام ذكرت هنا مـن املتابعـة والـشاهد ,  ّ

 .واهللا أعلم 
 
 
 

 حممد بن دينار الطاحي ] ١٦ [
 

ُكـان خيطـئ , مل يفحـش خطـؤه ":  , فقـال )٢(ترجم له ابن حبان يف املجـروحني  
َحتى استحق الرتك , وال سلك سنن الثقات  ْ فيـسلك بـه مـسلك – ممـا ال ينفـك منـه بـرش –َ َ

 , العدول , فاالنصاف يف أمره ترك االحتجاج بام انفرد , واالعتبار بام مل خيـالف الثقـات
 , "ضـعيف":  , ثم روى عن ابن معني أنه سـئل عنـه , فقـال "واالحتجاج بام وافق الثقات

 .َوروى له حديثا مما أنكره عليه 
 حـديثا مـن روايـة حممـد بـن دينـار الطـاحي , )٣(وقد أخرج ابن حبان يف صحيحه  

قال رسول اهللا  : حدثنا      هشام بن عروة , عن أبيه , عن عبداهللا بن الزبري , عن الزبري , قال
َال حترم املصة وال املصتان , وال اإلمالجة وال اإلمالجتان": صىل اهللا عليه وسلم  َّ َُّ ُْ ُ َِّ َ َ ُ)٤(" 

                                                                                                                                                                      
 ١٣٧−١٠/١٣٦جممع الزوائد للهيثمي ) ١(
)٩٥٦ (٢٨٣−٢/٢٨٢) ٢( 
 )٤٢٢٦ (١٠/٣٩كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٣(
ُامللج ": قال ابن األثري ) ٤( ْ ُّاملص : َ ُّملج الصبي. َ ََ ُ أمه يملجها ملجا , وملجها يملجها , إذا رضعها َ َ َ ُ َ ََ ْ ُْ َ َ ْ َوامللجة . َِّ ْ ّاملرة  أيضا : واإلمالجة . ّاملرة : َ

ُّ, من أملجته أمه  ُْ َْ ُأي أن املصة واملصتلن ال حترمان ما حيرمه الرضاع الكامل. أي أرضعته : َ ِّ ُ ّ ُّ" 
 )٤/٣٥٣النهاية يف غريب احلديث البن األثري (



 ٦٧

 , )٤( , وأبو يعىل املوصـيل)٣( , والبزار)٢( , والنسائي)١(الرتمذي: وأخرجه كذلك   
ن حممـد بـن دينـار  , من طرق عـ)٨( , والطرباين)٧( , والشايش)٦( , والعقييل)٥(والطحاوي

وبعضهم ال يذكر قوله . الطاحي , عن هشام , عن أبيه , عن عبداهللا بن الزبري , عن الزبري به 
 "وال اإلمالجة وال اإلمالجتان": 

 من كونه ما أخـرج يف صـحيحه ملحمـد – رمحه اهللا –أعجب من ابن حبان : أقول   
به , وخالفه فيه عامـة أصـحاب بن دينار الطاحي إال هذا احلديث فحسب , وهو مما تفرد 

 , وهذا بـال شـك معـارض لكـالم "الزبري بن العوام"هشام بن عروة , حيث زاد يف إسناده 
 .ّابن حبان نفسه ملا جرحه 

الـصحيح عـن :  عن هـذا احلـديث , فقـال )٩(فسألت حممدا": قال الرتمذي عقبه   
عن الزبري , وإنام هـو : د فيه ابن الزبري عن عائشة , وحديث حممد بن دينار أخطأ فيه , وزا

 "هشام بن عروة عن أبيه عن عبداهللا بن الزبري عن النبي صىل اهللا عليه وسلم
 من طريق أيوب , عـن عبـداهللا بـن أيب )١٠(وروى الرتمذي هذا احلديث يف جامعه  

َمليكة , عن عبداهللا بن الزبري , عن عائشة , عن النبي صىل اهللا عليه وسلم , قال  َ ْ َ ُ حترم ال": ُ ِّ َ ُ
َّاملصة وال املصتان ََّ  , وابـن )١٣( , والنـسائي)١٢( , وأبو داود)١١(مسلم:  , وأخرجه كذلك "َُ

                                                           
 )١٧١ (١/٤٥٣يف العلل الكبري ) ١(
 )٥٤٥٧ (٣/٢٩٩السنن الكربى ) ٢(
 ) ٩٦٧ (٣/١٨٢) البحر الزخار(املسند ) ٣(
 )٦٨٨ (٤٧−٢/٤٦املسند ) ٤(
 )٤٥٦١ (١١/٤٨٤رشح مشكل اآلثار ) ٥(
 )يف ترمجة حممد بن دينار الطاحي نفسه (٤/٦٣الضعفاء ) ٦(
 )٤٦ (١٠٦−١/١٠٥املسند ) ٧(
 )٢٤٨ (١/٨٤املعجم الكبري ) ٨(
 .يعني البخاري رمحه اهللا ) ٩(
)١١٥٠ (٣/٤٤٦) ١٠( 
 )١٤٥٠ (٢/١٠٧٣الصحيح ) ١١(
 )٢٠٦٣ (٢/٢٢٤السنن ) ١٢(
 )٣٣١٠ (٦/٤١٠, واملجتبى ) ٥٤٥١ (٣/٢٩٨السنن الكربى ) ١٣(



 ٦٨

 , وأبـو )٥( , وابـن اجلـارود)٤( , وأمحـد)٣( , وابـن راهويـه)٢( , وسعيد بـن منـصور)١(ماجة
 , )٩( , وابـــن حبـــان)٨( , والطحـــاوي)٧( , وأبـــو القاســـم البغـــوي)٦(يعـــىل املوصـــيل

 . , من طرق عن أيوب به )١١( , والبيهقي)١٠(طنيوالدارق
وروى غري واحد هذا احلـديث عـن هـشام بـن عـروة , عـن ": وقال الرتمذي عقبه   

َّال حتـرم املـصة وال ": أبيه , عن عبداهللا بن الزبري , عن النبي صىل اهللا عليـه وسـلم , قـال  ِّ ُ
 أبيه , عن عبداهللا بن الزبري ,  , وروى  حممد بن دينار , عن هشام بن عروة , عن"َّاملصتان

عـن : عن الزبري , عن           النبي عليه الصالة والسالم , وزاد فيه حممد بن دينار البرصي 
وهــو غــري حمفــوظ , والــصحيح عنــد أهــل . الــزبري عــن النبــي صــىل اهللا       عليــه وســلم 

َاحلديث حديث ابن أيب مليكة , عن عبداهللا بن الـزبري , عـن عا َُ ْ َ ئـشة , عـن النبـي صـىل اهللا ُ
 "عليه وسلم

ُوهذا احلديث قد روي عن ابن الـزبري مـن وجـوه , وال نعلـم أحـدا ": وقال البزار   
 "رواه عن    ابن الزبري عن الزبري إال حممد بن دينار عن هشام

فكان هذا احلديث من حديث هشام بـن عـروة عـن عـروة , قـد ": وقال الطحاوي   
ّابه الذين يؤخذ علمه عنهم , مما قد ذكرناه عـنهم عنـه , وردوه إىل ٌرواه عنه كثري من أصح ُُ ُ

َّعبداهللا بن الزبري   ال إىل عائشة , غري أنا وجدنا من أصحابه رجال واحدا قد خالف كل من  َّ َ

                                                           
 )١٩٤١ (١/٦٢٤السنن ) ١(
 )٩٦٩ (١/٢٣٥السنن ) ٢(
 )٥٤٦ (٢/٧٧املسند ) ٣(
 )٢٥٨١٢ (٤٣/١٥, ) ٢٤٦٤٤ (٤١/١٨٨, ) ٢٤٠٢٦ (٤٠/٢٧املسند ) ٤(
 )٦٨٩ (٣٣−٣/٣٢املنتقى ) ٥(
 )٤٨١٢ (٨/٢٣٩املسند ) ٦(
 )١٢٣٩ , ١٢٣٨ (١/٥٦٦اجلعديات ) ٧(
 )٤٥٥٦ (١١/٤٨١رشح مشكل اآلثار ) ٨(
 ))٤٢٢٨ (٤١−١٠/٤٠كام يف اإلحسان البن بلبان (الصحيح ) ٩(
 )٣ (١٧٢−٤/١٧١السنن ) ١٠(
 ٤٥٥−٧/٤٥٤السنن الكربى ) ١١(



 ٦٩

 , ثـم سـاق الطحـاوي هـذا احلـديث "رواه عنه فيه , فذكر عن عبداهللا بن الزبري عـن الـزبري
 . بن دينار عن هشام به كام تقدم بإسناده من رواية حممد

وقد سئل الدارقطني عن حديث عبداهللا بـن الـزبري عـن الـزبري عـن النبـي صـىل اهللا   
تفرد به حممد بن دينـار الطـاحي , ":  , فقال "ال حترم املصة وال املصتان": عليه وسلم 

ه من أصـحاب وغري. عن هشام بن عروة , عن أبيه , عن ابن الزبري , عن الزبري , ووهم فيه 
هشام يرويه عن هشام , عن أبيه , عن عبداهللا بن الزبري , عن النبي صىل اهللا عليه وسلم , ال 

ورواه ابن أيب مليكة , عن عبداهللا بـن الـزبري , عـن عائـشة , عـن النبـي . يذكرون فيه الزبري 
  )١("صىل اهللا عليه وسلم , وهو الصحيح ; ألنه زاد , وهو املحفوظ

ورواه حممد بن دينار الطاحي , عن هشام بن عروة , عن أبيه , عن     ": ي وقال املز  
ومل يتابعـه أحـد عـىل هـذا . عبداهللا بن الزبري , عن الزبري , عن النبي صىل اهللا عليه وسـلم 

 )٢("القول
 يف إخراجه حـديث حممـد – رمحه اهللا –بام تقدم يظهر لك غلط ابن حبان : أقول   

ّ فيه ما قال ملا جرحه , ال سيام وقد علمت أن هذا احلديث ممـا تفـرد بن دينار  بعد ما قال
به حممد دون أصحاب هشام , لكن لتعلم أن ابن حبان عاد فذكر حممد بن دينار الطاحي 

ّ , ومل يغمزه بيشء , مما يدل عىل تغري اجتهاده فيه , مع أن الصواب يف حال )٣(يف الثقات
َا ترجم لـه يف املجـروحني , مـن كونـه ال ينفـك عـن حممد هذا ما ذهب إليه ابن حبان مل

ُضعف ما , فال يطرح حديثه , وال يعترب بام خالف فيـه الثقـات , وال حيـتج بـام تفـرد فيـه ,  ُ ُ
وعىل كل حال فمحمد هذا ممن اختلفت فيه أقوال بعض النقاد أنفسهم كـابن معـني وأيب 

, بـني تعديلـه وتـضعيفه مـرة أخـرى , ٌّزرعة الرازي والنسائي , فكل منهم اختلف قوله فيـه 

                                                           
 )٥٢٥ (٢٢٦−٤/٢٢٥لعلل الواردة يف األحاديث النبوية ا) ١(
 )٥٢٨١ (٤/٣٢٨حتفة األرشاف ) ٢(
)٧/٤١٩) ٣ 



 ٧٠

الرواة الذين ترجم هلـم ابـن حبـان يف املجـروحني وأعـادهم ": ّكام بينت ذلك يف كتايب 
  .)١("يف الثقات

ّواعلم أن ابن حبان ملا خرج حديث حممد بـن دينـار يف صـحيحه , أتـى بـه عـىل   
ُوجه مقصود للرد عىل من ينكره , وبيان ذلك  وال من رواية عبدة بـن أنه أخرج احلديث أ: ّ

قال رسـول اهللا صـىل اهللا :  , عن  هشام بن عروة , عن أبيه , عن ابن الزبري , قال )٢(سليامن
ذكر اخلرب الدال عىل أن ": ّ , وبوب له بقوله "ال حترم املصة وال املصتان": عليه وسلم 

ْذكــر خــرب أوهــم مــن مل حي":  , ثــم قــال )٣("الرضــعة والرضــعتني ال حترمــان كــم صــناعة ُ
 , ثــم روى "َّاألخبــار , وال تفقــه يف صــحيح اآلثــار , أن خــرب هــشام الــذي ذكرنــاه منقطــع

حديث حممد بن دينار الطاحي , حدثنا هشام بن عروة , عن أبيه , عن عبـداهللا بـن الـزبري , 
قـال رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم فـذكره , ورواه كـذلك مـن طريـق : عن الزبري , قال 

ال ": عيينة , عن هشام بن عروة , عن أبيه , عن عائشة ريض اهللا عنها ترفعه , قال سفيان بن 
ذكـر خـرب ثالـث أوهـم مـن مل ":  , ثم قال ابـن حبـان أيـضا )٤("حترم املصة وال املصتان

ْيمعن النظر يف طرق األخبار أن هذه األخبار معلولة  , ثم روى حـديث أيـوب , عـن ابـن "ُ
َأيب مليكة , عن ابن  ْ َ الزبري , عن عائشة ريض اهللا عنها , أن رسول اهللا صىل اهللا عليـه وسـلم ُ

ُلست أنكر أن يكـون ابـن ":  ,  ثم قال ابن حبان )٥("ال حترم الرضعة وال الرضعتان": قال  ُ
ّالزبري سمع هذا اخلرب عن النبي صىل اهللا عليه وسلم , فمرة أدى مـا سـمع , وأخـرى روى 

ُيف الصحابة , وقد يسمع أحدهم اليشء عن النبـي صـىل اهللا  , وهذا يشء مستفيض )٦(عنها
ُعليه وسلم ثم يسمعه بعد عمن هو أجل عنده خطرا وأعظم لديه قدرا عـن النبـي صـىل اهللا  ُّ

                                                           
 )١١٤ (٢٥٣−٢٥٢ص ) ١(
تقريـب . ع . ثقة ثبت , من صغار الثامنة , مات سنة سبع وثامنني , وقيـل بعـدها . اسمه عبدالرمحن : ِهو أبو حممد الكاليب الكويف , يقال ) ٢(

 )٤٢٦٩(التهذيب 
 )٤٢٢٥ (٣٨−١٠/٣٧كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٣(
 )٤٢٢٧ , ٤٢٢٦ (٤٠−١٠/٣٩كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٤(
 ) ٤٢٢٨ (٤١−١٠/٤٠كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٥(
 .يعني عائشة ريض اهللا عنها , ومل يذكر روايته عن أبيه الزبري بن العوام ريض اهللا عنه ) ٦(



 ٧١

ِّعليه وسلم , فمرة يؤدي ما سمع , وتارة يروي عن ذلك األجـل , وال تكـون روايتـه عمـن  ّ
الـيشء , وهـذا كخـرب ابـن عمـر يف سـؤال ٍّفوقه لذلك اليشء بدال عىل بطالن سامع ذلـك 

جربيل يف اإليامن واإلسالم , سمعه من النبي صىل اهللا عليه وسلم , ثـم سـمعه مـن أبيـه , 
َفأدى مرة ما شاهد , وأخرى عن عمر ما يسمعه منه لعظم قدره عنده َ ُّ ّ")١( 

لـه كالم ابن حبان األخري نقلته بحروفـه مـن اإلحـسان البـن بلبـان , وقـد نق: أقول   
الزيلعي خمترصا بعد ما ذكر رواية ابن حبان حلديث حممد بن دينار الطـاحي , وفيـه ذكـر 

 : )٢(ثـم قـال": الزبري ريض اهللا عنه بني عبداهللا بن الزبري النبي صىل اهللا عليه وسـلم , فقـال 
ُوال يستنكر سامع ابن الـزبري هلـذا مـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم , وقـد سـمعه مـن أبيـه 

وهـذا يشء مـستفاض يف  : )٣(قـال. ه , ألنه مرة روى مـا سـمع , ومـرة روى  عـنهام وخالت
  )٤("الصحابة
 بإمكان أن يكون ابن الزبري سمعه من كل    )٥(ومجع ابن حبان بينها": قال ابن حجر   
ٌ , ويف ذلك اجلمع بعد عىل طريقة أهل احلديث)٦(منهم ْ ُ")٧(  

أبيه الزبري ريض اهللا عنهام , تفـرد هبـا حممـد بـن رواية عبداهللا بن الزبري عن : أقول   
دينار الطاحي من بني أصحاب هشام , فهي مل تثبـت مـن طريـق أخـرى حتـى يقارهنـا ابـن 

 بمثــل حــديث ابــن عمــر عــن أبيــه عمــر يف ســؤال جربيــل يف اإليــامن – رمحــه اهللا –حبــان 
ملحمـد بـن دينـار يف واإلسالم , ولذا فاالعرتاض عىل     ابن حبان قائم , حتى مـع ذكـره 

 .ّالثقات , لكونه مل خيرج له سوى هذا احلديث وفيه ما فيه , واهللا أعلم 
 

                                                           
 )حتقيق كامل احلوت (٦/٢١٥, ) حتقيق شعيب األرنؤوط (٤٢−١٠/٤١بلبان كام يف اإلحسان البن ) ١(
 .يعني ابن حبان ) ٢(
 .يعني ابن حبان ) ٣(
 ٢١٨−٣/٢١٧نصب الراية ) ٤(
 .يعني طرق احلديث ) ٥(
 .يعني النبي صىل اهللا عليه وسلم , والزبري , وعائشة ريض اهللا عنهام ) ٦(
 ٤/٥التلخيص احلبري ) ٧(



 ٧٢

 
 

َمرشح بن هاعان ] ١٧[  َ َ ْ ِ 
 

ْيروي عن عقبة بن عـامر أحاديـث ":  , فقال )١(ترجم له ابن حبان يف املجروحني   ُ
نفـرد مـن الروايـات , تـرك مـا ي: والـصواب يف أمـره ":  , ثم قـال "مناكري ,   ال يتابع عليها

 "واالعتبار بام وافق الثقات منها
َ حـديثا , مـن طريـق حيـوة بـن رشيـح)٢(ثم أخرج له ابن حبان يف صـحيحه   ْ  , أن )٣(َ

: ّ , حدثه عن مرشح بن هاعان , أنه سمع عقبـة بـن عـامر يقـول )٤(ُخالد بن عبيد املعافري
َّمن علق": سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول   , فـال أتـم اهللا لـه , ومـن )٥( متيمةَ

َعلق ودعة ََ َ َ , فال ودع اهللا له)٦(َّ َ)٧( " 
 
 

                                                           
)١٠٦٦ (٢/٣٦٧) ١( 
 )٦٠٨٦ (١٣/٤٥٠كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٢(
 )١٦٠٠(تقريب التهذيب .   ع . هو أبو زرعة املرصي , ثقة ثبت فقيه زاهد , من السابعة , مات سنة ثامن وقيل تسع ومخسني ) ٣(
عن مرشح بن هاعـان , روى عنـه حيـوة روى ":  , وقال أبو حاتم الرازي "عن مرشح , روى عنه حيوة املرصي": ترجم له البخاري , فقال ) ٤(

 . , ومل يذكر فيه ابن أيب حاتم سوى قول أبيه هذا , وذكره ابن حبان يف الثقات , وصحح احلاكم  حديثه "بن رشيح
 , ٦/٢٦٢ , والثقـات البـن حبـان ٣/٣٤٢ , واجلرح والتعديل البن أيب حاتم ٣/١٦٢التاريخ الكبري للبخاري :  انظر ترمجته يف 

 ١/٤٠٢, وتراجم األحبار للمظاهري ) ٢٦٢(املنفعة وتعجيل 
ُمجع متائم , وهي خرزات كانت العرب تعلقها عىل أوالدها يتقون هبا العني يف زعمهم , فأبطلها اإلسالم : التميمة ) ٥( َّ َُ َ َ . 

 )١/١٩٧النهاية البن األثري      (
ْالودع , بالفتح والسكون , مجع ودعة , وهو يشء أبيض جي) ٦( ُ َ َ ْ ُلب من البحر يعلق يف حلوق الصبيان وغريهم , وإنام هنى عنها ألهنم يعلقوهنا َ َ َُّ

 )٥/١٦٨النهاية البن األثري .                (خمافة العني 
ٍأي ال جعله يف دعة وسكون , وقيل ) ٧( َ َهو لفظ مبني من الودعة : َ ُأي ال خفف اهللا عنه ما خيافه : َ َّ  )٥/١٦٨ألثري النهاية البن ا.     (َ



 ٧٣

ــذلك  ــداحلكم)١(أمحــد: وأخرجــه ك ــن عب ــو يعــىل املوصــيل)٢( , واب  , )٣( , وأب
 , )٩( , والبيهقـي)٨( , واحلاكم)٧( , وابن عدي)٦( , والطرباين)٥( , والطحاوي)٤(والدواليب

هـذا حـديث صـحيح ": وقال احلاكم . ن حيوة بن رشيح به  , من طرق ع)١٠(وابن عبدالرب
رواه أمحد وأبـو يعـىل بإسـناد ": وقال املنذري .   ووافقه الذهبي "اإلسناد , ومل خيرجاه
رواه أمحـد وأبـو يعـىل ": وقـال اهليثمـي  . )١١("صـحيح اإلسـناد: جيد , واحلاكم وقـال 

ــات ــاهلم ثق ــرباين , ورج ــداحلك . )١٢("والط ــن عب ــه اب ــال )١٣(موأخرج ــو :  , ق ــدثنا أب ح
ِ , عن ابن هليعة)١٤(األسود  . , عن مرشح بن هاعان به )١٥(َ

فهذا احلديث مداره عىل مرشح بن هاعان , وقد أخرجه ابن حبـان يف صـحيحه , 
ُوهذا يعارض ما قاله يف مرشح ملا جرحه , لكن يدفع هـذا االعـرتاض أن ابـن حبـان عـاد  ْ ّ

 , وقول ابن "خيطئ وخيالف": , إال أنه غمزه بقوله  )١٦(فذكر مرشح بن هاعان يف الثقات

                                                           
 )١٧٤٠٤ (٢٨/٦٢٣املسند ) ١(
 ١٩٤فتوح مرص وأخبارها ص ) ٢(
 )١٧٥٩ (٢٩٦−٣/٢٩٥املسند ) ٣(
 ٢/١١٥الكنى واألسامء ) ٤(
 ٤/٣٢٥رشح معاين اآلثار ) ٥(
 )٨٢٠ (١٧/٢٩٧املعجم الكبري ) ٦(
 ٦/٢٤٦٠الكامل يف الضعفاء ) ٧(
 ٤١٧ , ٤/٢١٦املستدرك ) ٨(
 ٩/٣٥٠السنن الكربى ) ٩(
 ١٧/١٦٢التمهيد ) ١٠(
 ٤/٣٠٦الرتغيب والرتهيب ) ١١(
 ٥/١٠٣جممع الزوائد ) ١٢(
 ١٩٤فتوح مرص وأخبارها ص ) ١٣(
د . هو النرض بن عبداجلبار املرادي موالهم املرصي , مشهور بكنيته , ثقة , من كبار العارشة , مات سنة تسع عرشة , وله أربع وسـبعون ) ١٤(

 )٧١٤٣(تقريب التهذيب .       س ق 
ِهو عبداهللا بن هليعة , بفتح الالم وكرس اهلاء , ابن عقبة احلرضمي , أبو عبدالرمحن املرصي القايض , صدوق , من الـسابعة , خلـط بعـد ) ١٥( َ

احرتاق كتبه , ورواية ابن املبارك وابن وهب عنه أعدل من غريها , وله يف مسلم بعض يشء مقرون , مـات سـنة أربـع وسـبعني , وقـد نـاف 
 )٣٥٦٣(تقريب التهذيب .       م د ت ق . ثامنني عىل ال

)٥/٤٥٢) ١٦ 
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ّصدوق , لينـه ": ّحبان هذا أعدل مما قال  فيه ملا جرحه , لذا قال الذهبي يف حال مرشح 
  .)٢(ّ , ووثقه يف الكاشف)١("ابن حبان
 

:  , وقـال الـدارمي عـن ابـن معـني "معـروف": ومرشح هذا , قال فيه اإلمام أمحد 
ّ , ووثقـه العجـيل , "ومـرشح لـيس بـذاك , وهـو صـدوق": دارمي نفـسه  , ثم قال ال"ثقة"

ّ وابـن حبـان خفـف القـول بعـد يف مـرشح , )٣( ."وأرجو أنه ال بـأس بـه": وقال ابن عدي 
 .واعتمد حديثه يف صحيحه , فيام مل خيالف أو خيطئ فيه , واهللا أعلم 

 
 
 

 مصعب بن ثابت بن عبداهللا بن الزبري ] ١٨[ 
 

منكــر احلــديث , ممــن ينفــرد ":  , فقــال )٤(بــن حبــان يف املجــروحنيتــرجم لــه ا  
 , ثم روى ابن حبان عن "باملناكري عن املشاهري , فلام كثر ذلك منه استحق جمانبة حديثه

 . , ثم ذكر له حديثني "ضعيف": ابن معني أنه سئل عنه , فقال 
بـن ثابـت ,  ثالثة أحاديث مـن روايـة مـصعب )٥(وقد أخرج ابن حبان يف صحيحه  

ّوهذا يناقض قولـه ملـا جرحـه , لكـن اجلـواب عـن ذلـك أن ابـن حبـان تغـري اجتهـاده يف  ّ

                                                           
 ٤/١١٧ميزان االعتدال ) ١(
)٥٥٥٣ (٣/١٢٩) ٢( 
 , ومعرفـة الثقـات للعجـيل ٨/٤٥, والتـاريخ الكبـري للبخـاري ) ٧٥٥(تـاريخ الـدارمي عـن ابـن معـني : انظر ترمجة مرشح بن هاعـان يف ) ٣(

 , وهتـذيب الكـامل ٦/٢٤٦٠ , والكامـل البـن عـدي ٨/٤٣١ح والتعـديل البـن أيب حـاتم  , واجلر٤/٢٢٢ , والضعفاء للعقييل ٢/٢٧٩
 ١٠/١٥٥ , وهتذيب التهذيب ٤/١١٧ , وميزان االعتدال ٢٨/٧

)١٠٦٨ (٢/٣٦٧) ٤( 
 )٥٢٩٦ (١٢/١٠٧وهو مكرر ملا قبله , ) ٢١٧٠ (٥٤٤, ) ٢١٦٨ (٥٤٣−٥٤٢, ) ١٩٩٢ (٣٣٢−٥/٣٣١كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٥(



 ٧٥

وقـد أدخلتـه يف الـضعفاء , وهـو ":  , وقـال )١(مصعب هذا , حيث عاد فـذكره يف الثقـات
 , وعليه فمصعب عند ابـن حبـان مـن الثقـات , ولـذا احـتج بـه يف "ممن أستخرت اهللا فيه

ّه األول ملا جرحه , فاندفع االعرتاض عليه بدعوى التنـاقض يف صحيحه , ورجع عن قول
ُحال مصعب , من كونـه جيرحـه ثـم يـصحح حديثـه , وممـا يؤكـد رجـوع ابـن حبـان عـن  ّ

 , وهو إنام يذكر )٢("مشاهري علامء األمصار"جترحيه ملصعب أنه ترجم له أيضا يف كتابه 
  ."ة أهل املدينة ومتقنيهمّمن جل": فيه الثقات عنده فحسب , وقال يف ترمجته 

ّفظهـر بـام سـبق رد االعـرتاض الـوارد عـىل ابـن حبـان يف خترجيـه حـديث : أقول   
ّمصعب بن ثابت يف صحيحه بعد ما جرحه , لكن ليعلم أن الصواب يف حال مصعب هذا 
ّما ذهب إليه ابن حبان أوال ملا جرحه , حيث تتابع أهل العلـم عـىل تـضعيف مـصعب بـن 

ُحديثه , كـام بينـت ذلـك يف كتـايب ثابت وتليني  الـرواة الـذين تـرجم هلـم ابـن حبـان يف "ّ
  .)٣("املجووحني وأعادهم يف الثقات

 
 
 

 هارون بن سعد العجيل ] ١٩[ 
 

كان غاليا يف الـرفض , وهـو رأس ":  , فقال )٤(ترجم له ابن حبان يف املجروحني  
داعيـا إىل مذهبـه , ال حتـل الزيدية , ممن كان يعتكـف عنـد خـشبة زيـد بـن عـيل , وكـان 

 "الرواية عنه , وال االحتجاج به بحال

                                                           
)٧/٤٧٨) ١ 
 )١٠٩٢ (١٣٨ص ) ٢(
 )١٢٦ (٢٧٧−٢٧٦ص ) ٣(
)١١٦٣ (٢/٤٤٣) ٤( 



 ٧٦

 , )٢( حديثا من طريق محيد بن عبـدالرمحن)١(وقد أخرج له ابن حبان يف صحيحه  
:  , عن أيب هريرة , قـال )٤( , عن هارون بن سعد , عن أيب حازم)٣(عن   احلسن بن صالح

ُفر أو نـاب الكـافر مثـل أحـد , وغلـظ رضس الكـا": قال رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم  َ ُِ ٍ ُ ُ
ِجلده مسرية ثالث ْ ِ" 

 , )٥( عاد فرتجم هلارون بن سعد العجيل يف الثقـات– رمحه اهللا –ابن حبان : أقول   
ّومل يغمزه بيشء , ومل يذكر بدعته البتة , وهذا يدل عىل تغـري اجتهـاده يف هـارون نفـسه , 

 –ده إال هـذا احلـديث , وكـذلك صـنع مـسلم ّولذا خرج حديثه يف صحيحه , وليس له عن
ّ , فقد خرج حديث هارون بن سـعد هـذا مـن طريـق محيـد بـن )٦( يف صحيحه–رمحه اهللا 

مثـل روايـة ابـن حبـان , . عبدالرمحن , عن احلسن بن صـالح , عـن  هـارون بـن سـعد بـه 
  .)٧(وليس هلارون بن سعد يف صحيح مسلم سوى هذا احلديث

ْ هـذا احلـديث , مـن طريـق فـضيل بـن غـزوان)٨(وقد أخرج الرتمذي    , عـن أيب )٩(َ
 "رضس الكافر مثل أحد": حازم , عن أيب هريرة يرفعه , قال 

ّابن حبان جرح هارون بن سعد بسبب بدعته فحسب , وهذا ما جـرى عليـه : أقول   
يه            كثري من أهل العلم , تكلموا يف هارون من جهة بدعته , ويقال إنه رجع عنها , وقد قال ف

روى عنه الناس , وأظنه كان يتـشيع , ":  , وقال أمحد بن حنبل "ليس به بأس": ابن معني 

                                                           
 )٧٤٨٧ (٥٣٣−١٦/٥٣٢كام يف اإلحسان البن بلبان ) ١(
 . ع . ُّهو أبو عوف الرؤايس الكويف , ثقة , من الثامنة , مات سنة تسع وثامنني , وقيل تسعني , وقيل بعدها ) ٢(

 )١٥٥١(     تقريب التهذيب 
  . ٤بخ م . ابد , رمي بالتشيع , من السابعة , مات سنة تسع وستني , وكان مولده سنة مائة ثقة فقيه ع) ٣(

 )١٢٥٠(     تقريب التهذيب 
 )٢٤٧٩(تقريب التهذيب .     ع . هو سلامن األشجعي الكويف , ثقة , من الثالثة , مات عىل رأس املائة ) ٤(
)٧/٥٧٩) ٥ 
)٢٨٥١ (٤/٢١٨٩) ٦( 
 )٢١٤٦ (٢/٥٥١, واجلمع بني رجال الصحيحني البن طاهر ) ١٧٩٤ (٢/٣٢٤يح مسلم البن منجويه رجال صح: انظر ) ٧(
 )٢٥٧٩ (٤/٧٠٤اجلامع ) ٨(
 )٥٤٣٤(تقريب التهذيب .       ع . ثقة , من كبار السابعة , مات بعد سنة أربعني ) ٩(



 ٧٧

صـدوق , رمـي ":  , وقـال ابـن حجـر "ال بأس بـه":  , وقال أبو حاتم الرازي "وهو صالح
 )١( ."رجع عنه: بالرفض , ويقال 

ج له ثالثة أحاديث , ّ من أجل بدعته هذه , وخر)٢(وترجم له ابن عدي يف الضعفاء
ّمنها هذا احلديث , خرجه ابن عدي مـن طريـق محيـد بـن عبـدالرمحن الـرؤايس , حـدثنا 

: احلسن بن صالح , عن هـارون بـن سـعد بـه مثلـه , ثـم قـال ابـن عـدي يف آخـر ترمجتـه 
وهارون بن سعد له غري ما ذكرت أحاديث يسرية , وليس يف حديثه حديث منكر فـأذكره "

  ." بأس به, وأرجو أنه ال
 
 
 

َّهالل بن خباب العبدي ] ٢٠[  َ 
 

كان ممن اخـتلط يف آخـر عمـره , ":  , فقال )٣(ترجم له ابن حبان يف املجروحني  
فكان حيدث باليشء عىل التوهم , ال جيوز االحتجاج به إذا انفرد , وأما فيام وافق الثقات 

ه حـديثني مـن روايتـه عـن  , ثـم ذكـر لـ"فإن احتج به حمتج أرجو أال جيرح يف فعله ذلـك
 .عكرمة عن ابن عباس ريض اهللا عنهام 

 أحد هذين احلديثني , من الطريق نفسها التـي )٤(وقد أخرج ابن حبان يف صحيحه  
َّ , عن هالل بـن خبـاب , عـن عكرمـة , )١(ذكرها يف املجروحني , من طريق ثابت بن يزيد َ

                                                           
, والتـاريخ الكبـري للبخـاري ) ٨٥٤( , وتاريخ الدارمي ٢/٦١٣ي التاريخ البن معني رواية الدور: انظر ترمجة هارون بن سعد العجيل يف ) ١(

, ) ١٥٢٠( , والثقات         البن شـاهني ٧/٢٥٨٧ , والكامل البن عدي ٩/٩٠ , واجلرح والتعديل ٤/٣٦٢ , والضعفاء للعقييل ٨/٢٢١
 , ٣/١٧٠لـضعفاء البـن اجلـوزي  , وا٢/٥٥١ , واجلمع بني رجـال الـصحيحني البـن طـاهر ٢/٣٢٤ورجال صحيح مسلم البن منجويه 

 ١١/٩ , وهتذيب التهذيب ٤/٢٨٤ , وميزان االعتدال ٣٠/٨٥وهتذيب الكامل 
 ٢٥٨٨−٧/٢٥٨٧الكامل يف الضعفاء ) ٢(
 ٣/٨٧, وطبعة حلب ) ١١٤٨ (٤٣٥−٢/٤٣٤) ٣(
 )٦٣٥٢ (١٤/٢٦٥كام يف اإلحسان البن بلبان ) ٤(



 ٧٨

صـىل اهللا عليـه وسـلم وهـو عـىل دخل عمر بن اخلطاب عىل النبي : عن ابن عباس , قال 
َحصري قد أثر يف جنبه , فقال  َّ ْيا رسول اهللا , لو اختذت فراشا أوثر من هذا ? فقال :     َ َ يـا ": َّ

عمر , ما يل وللـدنيا , ومـا للـدنيا ومـا يل , والـذي نفـيس بيـده , مـا مـثيل ومثـل الـدنيا إال 
  ."ار , ثم راح وتركهاكراكب سار يف يوم صائف , فاستظل حتت شجرة ساعة من هن

ّويف هذا تناقض بني من ابن حبان رمحه اهللا , كيف يـرتجم هلـالل هـذا يف : أقول   
ّاملجـــروحني ثـــم خيـــرج لـــه يف صـــحيحه , وأيـــضا احلـــديث نفـــسه الـــذي خرجـــه يف  ّ

 !املجروحني ?
 عــاد فــذكر هــالل بــن خبــاب يف – رمحــه اهللا –واجلــواب عــن هــذا أن ابــن حبــان   
  ."خيطئ , وخيالف": ّنه غمزه بقوله  , لك)٢(الثقات

ُوما ذهب إليه ابن حبان بعد يف حال هالل أقرب إىل الصواب مـن جهـة أنـه ذكـره   
ّيف الثقات وخرج حديثه يف صحيحه , ولعله ملا ترجم له أوال يف املجـروحني كـان مـن 

اعة , أجل كالم حييى القطان يف هالل هذا , حيث رماه باالختالط , وتابعه عىل ذلك مج
ّولذا ذكره ابن الكيال فيمن اختلط من الثقات , وقد أنكر ابن معني اختالط هالل , قال ابن 

إن حييـى القطـان يـزعم : سألت حييى بن معني عن     هالل بن خباب , وقلـت ": اجلنيد 
 فثقة: قلت ليحيى . ّال ,  ما اختلط , وال تغري : فقال حييى . ّأنه تغري قبل أن يموت واختلط 

  )٣(.ّوهالل هذا وثقه أيضا اإلمام أمحد بن حنبل وغريه :  ,  أقول ".ثقة مأمون : هو ? قال 

                                                                                                                                                                      
 )٨٣٤(تقريب التهذيب .       ع . ابعة , مات سنة تسع وستني هو أبو زيد األحول البرصي , ثقة ثبت , من الس) ١(
)٧/٥٧٤) ٢ 
, وسـؤاالت ابـن اجلنيـد    عـن ابـن ) ٨٤٣( , وتاريخ الـدارمي ٢/٦٣٣التاريخ البن معني رواية الدوري : انظر ترمجة هالل بن خباب يف ) ٣(

 , ١٩٨ , ٣/٩٠ , واملعرفـة والتـاريخ للفـسوي ٨/٢١٠بخـاري , والتـاريخ الكبـري لل) ٤٠٤(, ومن كـالم أيب زكريـا للـدقاق ) ٢٨٨(معني 
, وتـاريخ بغـداد ) ١٥٤٤( , والثقات البـن شـاهني ٧/٢٥٨٠ , والكامل البن عدي ٩/٧٥ , واجلرح والتعديل ٤/٤٣٧والضعفاء للعقييل 

, وهتــذيب التهــذيب  ٤/٣١٢ , وميــزان االعتــدال ٣٠/٣٣٠ , وهتــذيب الكــامل ٣/١٧٦ , والــضعفاء البــن اجلــوزي ١٤/٧٣للخطيــب 
 )٦٧( , والكواكب النريات البن الكيال ١١/٧٧



 ٧٩

 , وعبــد بــن )١(أمحــد: وحـديث هــالل الــذي أخرجــه ابــن حبــان , أخرجــه كــذلك   
ــد ــدنيا)٢(محي ــن أيب ال ــن أيب عاصــم)٣( , واب ــرباين)٤( , واب ــشيخ)٥( , والط ــو ال  , )٦( , وأب

 , مـن طـرق )١٠( , واخلطيب البغدادي)٩( , والبيهقي)٨( األصبهاين , وأبو نعيم)٧(واحلاكم
واقترص بعضهم يف روايته عـىل املرفـوع مـن .  عن ثابت بن يزيد , عن هالل بن خباب به 

قوله صىل اهللا عليه وسلم , مل يذكر قصة عمر بن اخلطـاب ريض اهللا عنـه مـع النبـي صـىل 
 .اهللا عليه وسلم 

 : من حديث عبداهللا بن مسعود ريض اهللا عنه , أخرجه ومتن هذا احلديث له شاهد 
 , وأبـو )١٤( , ووكيـع بـن اجلـراح)١٣( , وابن املبـارك)١٢( , وابن ماجه)١١(الرتمذي

ــن ســعد)١٥(داود       الطيالــيس ــيبة)١٦( , واب ــن أيب ش ــن )١٨( , وأمحــد)١٧( , واب ــاد ب َّ , وهن
 , وأبـو يعـىل                            )٢( , والبـزار)١( عاصـم , وابـن أيب)٢٠( ,                 وابـن أيب الـدنيا)١٩(الرسي

                                                           
 ١٣, والزهد ص ) ٢٧٤٤ (٤/٤٧٣املسند ) ١(
 )٥٩٩املنتخب منه ح (املسند ) ٢(
 )١٣٤(ذم الدنيا ) ٣(
 )١٨٢(الزهد ) ٤(
 )١١٨٩٨ (١١/٣٢٧املعجم الكبري ) ٥(
 )٢٩٨(األمثال ) ٦(
 ٣١٠−٤/٣٠٩املستدرك ) ٧(
 ٣/٣٤٢حلية األولياء ) ٨(
 )٩٩٣٢ (٤٥٤−١٨/٤٥٣, ) ١٣٧٨ (٧٤−٤/٧٣شعب اإليامن ) ٩(
 ٢/٣٦٦املوضح ألوهام اجلمع والتفريق ) ١٠(
 )٢٣٧٧ (٥٨٩−٤/٥٨٨اجلامع ) ١١(
 )٤١٠٩ (٢/١٣٧٦السنن ) ١٢(
 )من زيادات نسخة نعيم بن محاد عىل نسخة املروزي لكتاب الزهد البن املبارك) (١٩٥ (٥٤الزهد ص ) ١٣(
 )٦٤ (٢٨٨−١/٢٨٦الزهد ) ١٤(
 )٢٧٧ (٣٦املسند ص) ١٥(
 ١/٤٦٧الطبقات الكربى ) ١٦(
 )١٦١٥٠ (١٣/٢١٧املصنف ) ١٧(
 ١٢ , ٨−٧, والزهد ص ) ٤٢٠٨ (٧/٢٥٩, ) ٣٧٠٩ (٢٤٢−٦/٢٤١املسند ) ١٨(
 )٧٤٤ (٢/٣٨٢الزهد ) ١٩(
 )١٣٣ (٥٥−٥٤ذم الدنيا ص ) ٢٠(



 ٨٠

ــــشايش)٣(املوصــــيل ــــزي)٥( , والطــــرباين)٤( , وال ــــشيخ)٦( , والرامهرم ــــو ال  ,         )٧( , وأب
ــيم األصــبهاين)٩( , ومتــام)٨(واحلــاكم ــو نع ــضاعي)١٠( , وأب ــي)١١( , والق  ,        )١٢( , والبيهق
 , حـدثنا عمـرو بـن           )١٥( , مـن طريـق املـسعودي)١٤(م السنة , وأبو القاسم قوا)١٣(والبغوي
   

نام رسـول اهللا صـىل اهللا :  , قال )١٩( , عن عبداهللا)١٨( , عن علقمة)١٧( , عن إبراهيم)١٦(مرة
. ًيا رسول اهللا , لو اختـذنا لـك وطـاء : ّعليه وسلم عىل حصري فقام وقد أثر يف جنبه , فقلنا 

 " , ما أنا يف الدنيا إال كراكب استظل حتت شجرة ثم راح وتركهاما يل وما للدنيا": فقال 
. هذا لفظ الرتمذي , واقترص بعضهم عىل شطره املرفوع من قوله صىل اهللا عليـه وسـلم . 

  ."هذا حديث حسن صحيح": وقال الرتمذي عقبه 

                                                                                                                                                                      
 )١٨٣ (٩١−٩٠الزهد ص ) ١(
 )١٥٣٣ (٣٣٨−٤/٣٣٧) املسند(البحر الزخار ) ٢(
 )٥٢٩٢ (١٩٦−١٩٥, ) ٥٢٢٩ (٩/١٤٨, ) ٤٩٩٨ (٨/٤١٦املسند ) ٣(
 )٣٤١ , ٣٤٠ (٣٥٦−١/٣٥٥املسند ) ٤(
 )٩٣٠٣ (١٠/١٤٣املعجم األوسط ) ٥(
 )٢٠ (٨١األمثال ص ) ٦(
 )٢٩٧ (١٩٩−١٩٨ , واألمثال ص ٢٧٢أخالق النبي صىل اهللا عليه وسلم ص ) ٧(
 ٤/٣١٠املستدرك ) ٨(
 )٩١٢ (١/٣٥٨الفوائد ) ٩(
 ٤/٢٣٤ , ٢/١٠٢حلية األولياء ) ١٠(
 )١٣٨٤ (٢٩١−٢/٢٩٠مسند الشهاب ) ١١(
 ٣٣٨−١/٣٣٧, ودالئل النبوة ) ٩٩٣٠ (٤٥١−١٨/٤٥٠شعب اإليامن ) ١٢(
 )٤٠٣٤ (٢٣٦−١٤/٢٣٥رشح السنة ) ١٣(
 )١٤٠٧ (٢/٥٨٧الرتغيب والرتهيب ) ١٤(
 , صـدوق , اخـنلط قبـل موتـه , وضـابطه أن مـن سـمع منـه ببغـداد فبعـد هو عبدالرمحن بن عبداهللا بن عتبة بن عبداهللا بن مـسعود الكـويف) ١٥(

 )٣٩١٩(تقريب التهذيب  .     ٤خت . االختالط , من السابعة , مات سنة ستني , وقيل سنة مخس وستني 
.            ع . ة ومائـة وقيـل  قبلهـا أبو عبداهللا الكويف األعمى , ثقة عابد , كان ال يدلس , ورمي باإلرجاء , مـن اخلامـسة , مـات سـنة ثـامين عـرش) ١٦(

 )٥١١٢(تقريب التهذيب 
 .هو ابن يزيد النخعي ) ١٧(
 .هو ابن قيس النخعي ) ١٨(
 .هو ابن مسعود ريض اهللا عنه ) ١٩(



 ٨١

   املسعودي اختلط بأخرة , لكن هذا احلديث رواه عنـه مجاعـة عـىل وجـه       : أقول   
 ,        )١(وكيع بن اجلراح , وجعفر بن عون: واحد , ومنهم من سمع منه قبل االختالط , وهم 

َوأبو قطن َ)٣( .)٢(  
َّوحديث ابن مسعود ريض اهللا عنه دل عىل أن هالل بن خباب مل يتفـرد بمـتن هـذا   

فع احلديث , وهو مل خيالف يف إسـناده , وكـون ابـن حبـان عـاد فـذكره يف الثقـات , ينـد
بذلك االعرتاض الوارد عىل ابن حبان يف إخراج حديث هالل يف صحيحه بعد ما تـرجم 

 .له يف املجروحني , واهللا أعلم 

                                                           
, وهو صدوق , من التاسعة , مات سنة سـت وقيـل سـبع ومـائتني , ومولـده سـنة عـرشين   . ٤/٣١٠حديثه هذا عند احلاكم يف املستدرك ) ١(

 ) ٩٤٨(تقريب التهذيب .         ع . وقيل سنة ثالثني 
 .إىل روايته هلذا احلديث )  ٧٩٥) (٥/١٦٣(أشار الدارقطني يف العلل ) ٢(

 )٥١٣٠(تقريب التهذيب  .   ٤بخ م . وأبو قطن هو عمرو بن اهليثم البرصي , ثقة , من صغار التاسعة , مات عىل رأس املائتني   
 ٢٩٤−٢٩٣نريات البن الكيال ص انظر الكواكب ال) ٣(



 ٨٢

 
 
 

 
 

 اخلــاتـمـــــــــة
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لقد بلغت الرتاجم التي شملها هذا البحث عرشين ترمجـة , وهـو عـدد قليـل جـدا   
 .بن حبان رمحه اهللا ّبالنسبة إىل عدد الرتاجم التي ضمها كتاب املجروحني ال

 :وقد توصلت من خالل هذا البحث إىل نتائج عدة , أمهها   
 جاللــة ابــن حبــان رمحــه اهللا , وعظــم شــأنه يف هــذا الفــن , والتزامــه بمنهجــه −١  

وطريقته يف نقد الرواة وختريج أحاديثهم يف الغالـب األكثـر , ممـا يـدل عـىل دقتـه , رغـم 
 .سعة مؤلفاته وكثرهتا 

التقاسـيم "كتاب املجروحني البن حبان يف التأليف عىل كتابه الصحيح  تقدم −٢  
ّ , كام هو رصيح يف عبارة ابن حبان يف ترمجة إسـامعيل بـن عيـاش , وترمجـة "واألنواع

 .يزيد بن عبدامللك النوفيل , وقد نبهت عىل هذا يف التمهيد 
ّ الرواة الذين خرج هلم ابن حبان يف صحيحه بعد ما تغري اج−٣   تهاده فيهم , حيث ّ

ترجم هلم يف كتـاب الثقـات بعـد مـا تـرجم هلـم يف املجـروحني , يمكـن تقـسيمهم إىل 
 :قسمني 
ّتـــرجم هلـــم يف الثقـــات , ورصح بأنـــه ســـبق أن تـــرجم هلـــم يف : القـــسم األول   

املجروحني , كام يف ترمجة إسحاق بن حييى بن طلحة بن عبيداهللا , حيث تـرجم لـه يف 
خيطئ وهيم , قـد أدخلنـا إسـحاق ":  , وقال )٢(ترجم له يف املجروحني بعد ما )١(الثقات

  ."بن حييى هذا يف الضعفاء
 , )٣(ويف ترمجة مصعب بن ثابت بن عبداهللا بن الـزبري , تـرجم لـه بعـد يف الثقـات  

ّ , وهــذا رصيــح بتغــري "وقــد أدخلتــه يف الــضعفاء , وهــو ممــن اســتخرت اهللا فيــه": فقــال 
 .اجتهاده فيام بعد 

                                                           
)٦/٤٥) ١ 
)٥٦ (١/١٤٣) ٢( 
)٧/٤٧٨) ٣ 



 ٨٤

ترجم هلم يف الثقـات , ومل يـرش إىل أنـه سـبق أن تـرجم هلـم يف : والقسم الثاين   
 :املجروحني , وهم عىل نوعني 

 , "وكـان يتـشيع": ْنوع يرتجم له يف الثقات لكن يغمزه بيشء , كقوله يف بعـضهم 
 , أو "خيطـئ وخيـالف عـىل قلـة روايتـه" , أو "خيطـئ وخيـالف" , أو "خيطئ وهيم"أو 
  . " خيطئكان ممن"

 .ونوع يذكره يف الثقات , ويسكت عنه , فال يغمزه بيشء 
ّ عامة الرتاجم املدروسة يف هذا البحث خرج ابن حبان أحاديثهم يف صحيحه −٤

 :بام اليعارض جترحيه هلم , وهم عىل قسمني 
ّمن خرج له يف الصحيح من وجه غري الوجه الذي ضعفه به وترجم : القسم األول  ّ

 املجروحني , مثل ترمجة سفيان بن حسني السلمي , فقد تكلم يف حديثه عن له بسببه يف
فاإلنصاف يف أمره تنكب ما روى عن الزهري واالحتجـاج ": الزهري خاصة , حيث قال 

وأما روايته عن الزهري فإن ":  , وقال )٢( , وترجم له بعد يف الثقات)١("بام روى عن غريه
 ثقة يف غري حديث الزهري , مـات يف واليـة هـارون , ُفيها ختاليط جيب أن جيانب , وهو

ّ , وقد خرج له ابن حبان يف صحيحه مـن "ُجيب أن يمحى اسمه من كتاب    املجروحني
 .غري حديث الزهري 
ّمن خرج له يف صحيحه من األحاديث مما مل ينفـرد بـه , وجتـده  : والقسم الثاين

ال جيـوز االحتجـاج بخـربه ": يف مثل هؤالء غالبا ما يقول يف ترمجتهم يف املجروحني 
 , أو نحو هـذه "إذا انفرد , وأما فيام وافق الثقات يف الروايات فإن اعترب هبا معترب فال ضري

 .العبارة 
م هذا البحث , ممن ترجم لـه ابـن حبـان يف املجـروحني  الرواة الذين احتواه−٥

 :ّثم خرج هلم يف صحيحه , يمكن تقسيمهم إىل مخسة أقسام 
                                                           

 )٤٦٤ (١/٤٥٤املجروحني ) ١(
)٦/٤٠٤) ٢ 



 ٨٥

ّمن خرج له يف صحيحه بعد ما ذكره يف الثقات , ورصح بتغري قوله : القسم األول  ّّ
 :ُفيه , فيجب أن يمحى اسمه من املجروحني , وهم 

 . القريش إسحاق بن حييى بن طلحة بن عبيداهللا
ّوسفيان بن حسني السلمي , مـع أنـه خـرج لـه يف صـحيحه مـن غـري الوجـه الـذي 

 .ّضعفه بسببه 
 .ومصعب بن ثابت بن عبداهللا بن الزبري 

ّمن خرج له يف صحيحه , وقد ذكـره يف الثقـات , ممـا يـدل عـىل : والقسم الثاين 
ُتغري اجتهاده فيه , وإن مل يرصح بذلك , وهم  ّ: 

 . العنزي ِحبان بن عيل
 .ورباح بن أيب معروف 

 .وعاصم بن عمر العمري 
 .وعبدالرمحن بن سليامن بن الغسيل 

 .وعبدالواحد بن قيس الشامي 
ْوعسل بن سفيان  ِ. 

 .وعيل بن علقمة األنامري 
 .وعيل بن هاشم بن الربيد 

 .وفضيل بن مرزوق الرقايش 
 .وحممد بن دينار الطاحي 

َومرشح بن هاعان  ْ ِ. 
 . بن سعد العجيل وهارون

 .ّوهالل بن خباب 



 ٨٦

ّوهؤالء مع أن ابن حبان ذكرهم يف الثقات , إال إنه خرج هلم يف صحيحه ممـا مل 
حممد بن دينار الطاحي , ومرشح بـن هاعـان , فقـد : يتفردوا به , سوى ما كان من حديث 

 .ّخرج هلام ابن حبان يف صحيحه ما تفردا به 
ء يف الثقــات التــسليم لــه بتــوثيقهم وإخــراج وال يلــزم مــن ذكــر ابــن حبــان هلــؤال

ّأحاديثهم يف الصحيح , بل الصواب يف طائفة منهم ما قاله أوال ملا جرحهم وتـرجم هلـم 
 .ّيف املجروحني , لكن املقصود دفع التعارض يف صنيع ابن حبان نفسه 

ّمن خرج لـه ابـن حبـان يف صـحيحه مـن غـري الوجـه الـذي بـسبه : والقسم الثالث 
 : يف املجروحني , وهم ّضعفه

 .سفيان بن حسني السلمي 
 .وسهل بن معاذ بن أنس 

 .وعمرو بن شعيب بن حممد بن عبداهللا بن عمرو بن العاص 
 .وعمران بن مسلم القصري 

ّمن خرج له ابن حبان يف صحيحه مقرونا بغريه يف اإلسناد نفسه , : والقسم الرابع 
 :ن حبان نفسه , وهو أو متابعا إلسناد آخر مذكور يف صحيح اب

 .َعيل بن هاشم بن الربيد 
ِّمن خرج له ابن حبان يف صحيحه ويف ظنه : والقسم اخلامس   أنه – كام يبدو يل –ّ

َآخر غري الذي جرحه , والصواب أهنام شخص واحد , وهم فيه ابن حبان رمحه اهللا , وهو  ِّ َ
: 

َّعباد بن مسلم الفزاري  َ. 
ّره , بفضل اهللا وكرمه ومنه عيل , فله احلمد والـشكر ّهذا ما تيرس يل مجعه وحتري ّ

َ, واهللا أسأل األجر واملثوبة , وأسأله عز وجل قبول هذا العمل , وأن يكون خالصا لوجه ,  ّ
وأن يبارك فيه , وينفع به , وال حيرمني أجـره يـوم يبعثـون , اللهـم آمـني , واحلمـد هللا رب 

 .العاملني 



 ٨٧
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, )  تقريبا٧٠٣ت(لزكريا بن حممد بن حممود القزويني : آثار البالد وأخبار العباد  −١
 .هـ ١٤٠٤.  بريوت –نرش دار بريوت 

, ) ٢٨٧ت(أليب بكر أمحد بن عمرو بـن أيب عاصـم الـضحاك : اآلحاد واملثاين  −٢
 .هـ ١٤١١الطبعة األوىل .  الرياض –نرش دار الراية . باسم اجلوابرة . حتقيق د

ـــن احلـــسني البيهقـــي : اآلداب  −٣ ـــق حممـــد ) ٤٥٨ت(أليب بكـــر أمحـــد ب , حتقي
هــ ١٤٠٦الطبعـة األوىل .  بريوت –نرش دار الكتب العلمية . عبدالقادر أمحد عطا 

. 
أليب الفضل عيل بن حممـد : إحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من أطراف العرشة  −٤

نــرش وزارة . ملتخــصيني , حتقيــق مجاعــة مــن ا) ٨٥٢ت(بــن حجــر العــسقالين 
. األوقاف باململكة السعودية بالتعاون مـع اجلامعـة اإلسـالمية باملدينـة املنـورة 

 .الطبعة األوىل 
ــارة  −٥ ــارة ممــا مل خيرجــه ( األحاديــث املخت أو املــستخرج مــن األحاديــث املخت

لضياء الدين أيب عبداهللا حممد بن عبدالواحـد ) : البخاري ومسلم يف صحيحيهام
يطلـب مـن مكتبـة . , حتقيق عبدامللك بن عبداهللا بـن دهـيش ) ٦٤٣ت (املقديس

  .١٩٩٣/ ١٤١٣الطبعة األوىل .  مكة املكرمة –النهضة احلديثة 
لألمري عالء الدين عيل بن بلبـان الفـاريس : اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان  −٦

الطبعــة .  بــريوت –حتقيــق شــعيب األرنــؤوط , نــرش مؤســسة الرســالة ) ٧٣٩ت(
. هــ ١٤٠٧.  بـريوت –وحتقيق كامل احلوت , نـرش دار الكتـب العلميـة . وىل األ

 . املدينة املنورة –وبعضه بتحقيق الشيخ أمحد شاكر , نرش املكتبة السلفية 
أليب الوليــد حممــد بــن عبــداهللا األزرقــي : أخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن اآلثــار  −٧

 – مطـابع دار الثقافـة نـرش. , حتقيـق رشـدي الـصالح ملحـس )  أو نحوها٢٥٠ت(
 .هـ ١٤٠٣الطبعة الرابعة . مكة املكرمة 



 ٨٩

لعبداهللا بن حممد األصبهاين املعروف : أخالق النبي صىل اهللا عليه وسلم وآدابه  −٨
 –نرش مكتبة النهضة املرصية . , حتقيق أمحد حممد مريس ) ٣٦٩ت(بأيب الشيخ 

 .هـ ١٣٩١الطبعة الثانية . القاهرة 
, بتخرجيات ) ٢٥٦ت( عبداهللا حممد بن إسامعيل البخاري أليب: األدب املفرد  −٩

  .٢٠٠٠/ ١٤١٢الطبعة الثانية .  اجلبيل –نرش دار الصديق . وتعليقات األلباين 
سعدي اهلاشمي , املجلس العلمي . حتقيق د: أسئلة الربذعي أليب زرعة الرازي  −١٠

 .للجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 
 )راجع أسئلة الربذعي أليب زرعة ( ة الرازي أسامي الضعفاء أليب زرع −١١
أليب عمـر يوسـف بـن : اإلستغناء يف معرفة املشهورين من محلـة العلـم بـالكنى  −١٢

 –نـرش دار ابـن تيميـة . عبـداهللا الـسواملة . , حتقيـق د) ٤٦٣ت(عبداهللا بن عبدالرب 
 .هـ ١٤٠٥الطبعة األوىل . الرياض 

ــدالرب أليب عمــر: اإلســتيعاب يف أســامء األصــحاب  −١٣ ــن عب ــداهللا ب ــن عب  يوســف ب
مـع كتـاب اإلصـابة يف . (هــ ١٣٥٩ بـريوت –, نرش دار الكتاب العريب ) ٤٦٣ت(

 )متييز الصحابة البن حجر
, نــرش دار ) ٤٥٨ت(أليب بكــر أمحــد بــن احلــسني البيهقــي : األســامء والــصفات  −١٤

  .١٩٨٤/ ١٤٠٥الطبعة األوىل . الكتب العلمية ببريوت 
أليب الفـضل أمحـد بـن عـيل بـن حجـر العـسقالين : صحابة اإلصابة يف متييـز الـ −١٥

 .هـ , يف أربع جملدات ١٣٩٥سنة .  بريوت –, نرش دار الكتاب العريب ) ٨٥٢ت(
 . بريوت –, نرش دار املعرفة ) ٢٠٤ت(لإلمام حممد بن إدريس الشافعي : األم  −١٦
, ) ٣٦٠ت(للقـايض أب حممـد احلـسن بـن خـالد الرامهرمـزي : أمثال احلديث  −١٧

الطبعــة األوىل .  بومبــاي –نــرش الــدار الــسلفية . عبــدالعيل عبداحلميــد . قيــق دحت
١٩٨٣/ ١٤٠٤.  



 ٩٠

لعبداهللا بن حممد األصبهاين املعروف بأيب الـشيخ : األمثال يف احلديث النبوي  −١٨
الطبعـة .  اهلنـد –نرش الـدار الـسلفية . عبدالعيل عبداحلميد . , حتقيق د) ٣٦٩ت(

 .هـ ١٤٠٢األوىل 
, حتقيــق الـشيخ حممـد خليــل ) ٢٢٤ت( أليب عبيـد القاســم بـن سـالم :األمـوال  −١٩

ــة ودار الفكــر . اهلــراس  ــة الكليــات األزهري ــة .  القــاهرة –نــرش مكتب الطبعــة الثالث
 .هـ ١٤٠١

نـرش مركـز . ّشاكر ذيب فياض . , حتقيق د) ٢٥١ت(حلميد بن زنجويه : األموال  −٢٠
هـ ١٤٠٦الطبعة األوىل  .  الرياض–امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية 

. 
, حتقيـــق ) ٥٦٢ت(أليب ســـعد عبـــدالكريم بـــن حممـــد الـــسمعاين : األنـــساب  −٢١

نـرش جملـس دائـرة املعـارف العثامنيـة . عبدالرمحن بـن حييـى املعلمـي وغـريه 
 ١٤٠٢– ١٣٨٢الطبعة األوىل سنة . باهلند 

ــه اإلمــام أمحــد بمــدح أو ذم  −٢٢ ــدم فــيمن تكلــم في ليوســف بــن حــسن بــن : بحــر ال
ــداهلادي  ــاس ) ٩٠٩ت(عب ــد عب ــن حمم ــق ويص اهللا ب ــة . , حتقي ــرش دار الراي  –ن

 .هـ ١٤٠٩الطبعة األوىل  سنة . الرياض 
أليب بكر أمحـد بـن عمـرو بـن عبـداخلالق : البحر الزخار املعروف بمسند البزار  −٢٣

 –نرش مؤسسة علـوم القـرآن . حمفوظ الرمحن زين اهللا . حتقيق د) ٢٩٢ت(البزار 
 .الطبعة األوىل .  املدينة –تبة العلوم واحلكم ومك. بريوت 

لنـور الـدين عـيل بـن سـليامن ) : ٢٨٢ت(بغية الباحث عن زوائد مـسند احلـارث  −٢٤
نـرش مركـز خدمـة الـسنة والـسرية . حسني الباكري . , حتقيق د) ٨٠٧ت(اهليثمي 

  .١٩٩٢/ ١٤١٣الطبعة األوىل .  باملدينة املنورة –النبوية 



 ٩١

ــات −٢٥ ــامء الثق ــاريخ أس ــاهني  : ت ــابن ش ــروف ب ــن أمحــد املع ــر ب أليب حفــص عم
الطبعــة .  الكويــت –نــرش الــدار الــسلفية . , حتقيــق صــبحي الــسامرائي ) ٣٨٥ت(

 .هـ ١٤٠٤األوىل 
أليب حفـص عمـر بـن أمحـد املعـروف بـابن : تاريخ أسـامء الـضعفاء والكـذابني  −٢٦

 .هـ ١٤٠٩الطبعة األوىل . عبدالرحيم القشقري . حتقيق د) ٣٨٥ت(شاهني 
 )ذكر أخبار أصبهان : انظر . ( تاريخ أصبهان  −٢٧
ــاريخ األوســط  −٢٨ ــوان ( الت ــع بعن ــصغري : طب ــاريخ ال ــن ) : الت ــداهللا حممــد ب أليب عب

.  حلـب –دار الوعي . , حتقيق حممود إبراهيم زايد ) ٢٥٦ت(إسامعيل البخاري 
 .هـ ١٣٩٥ القاهرة  الطبعة األوىل –ومكتبة دار الرتاث 

, نـرش دار ) ٤٦٢ت (بكر أمحـد بـن عـيل اخلطيـب البغـدادي أليب : تاريخ بغداد  −٢٩
 . بريوت –الكتاب العريب 

ألي ســعيد : تــاريخ عــثامن الــدارمي عــن ابــن معــني يف جتــريح الــرواة وتعــديلهم  −٣٠
نـرش . أمحـد حممـد نـور سـيف . , حتقيـق د) ٢٨٠ت(عثامن بن سـعيد الـدارمي 

.  دمــشق – املــأمون طبــع دار. مركــز البحــث العلمــي يف جامعــة أم القــرى بمكــة 
 .هـ ١٤٠٠الطبعة األوىل 

, حتقيــق ) ٢٥٦ت(أليب عبــداهللا حممــد بــن إســامعيل البخــاري : التــاريخ الكبــري  −٣١
مصور . (  بريوت –نرش دار الكتب العلمية . عبدالرمحن بن حييى املعلمي وغريه 

 )عن طبعة حيدر أباد الدكن باهلند 
سن ابن هبـة اهللا الـشافعي املعـروف أليب القاسم عيل بن احل: تاريخ مدينة دمشق  −٣٢

. , حتقيق حمب الدين أيب سعيد عمر بن عرامة العمـروي ) ٥٧١ت(بابن عساكر 
  .١٩٩٥ / ١٤١٥سنة )  جملدا٨٠( بريوت –نرش دار الفكر 



 ٩٢

, حتقيـق ) ٢٩٢ت(ألسلم بـن سـهل الواسـطي املعـروف ببحـشل : تاريخ واسط  −٣٣
 –طبع عامل الكتب . ملدينة املنورة  ا–نرش مكتبة العلوم واحلكم . كوركيس عواد 

 )مصور عن طبعة املجمع العلمي العراقي . ( هـ ١٤٠٦الطبعة األوىل . بريوت 
, روايـة عبـاس بـن ) ٢٣٣ت(أليب زكريـا حييـى بـن معـني : تاريخ حييى بن معني  −٣٤

نــرش مركــز . أمحــد حممــد نــور ســيف . حتقيــق وترتيــب د. حممــد الــدوري عنــه 
ضـمن كتـاب حييـى بـن معـني وكتابـه (  أم القـرى بمكـة البحث العلمي يف جامعة

.  القــاهرة –طبــع اهليئــة املــرصية العامــة للكتــاب ) التــاريخ للــدكتور أمحــد أيــضا 
 .هـ ١٣٩٩الطبعة األوىل 

ــصحابة  −٣٥ ــامء ال ــد أس ــذهبي : جتري ــثامن ال ــن ع ــن أمحــد ب ــد ب ــداهللا حمم أليب عب
.  بومبـــاي –ه نـــرش الكتبـــي وأوالد. , تـــصحيح صـــاحلة عبـــداحلكيم ) ٧٤٨ت(

١٩٦٩/ ١٣٨٩.  
أليب احلجاج يوسـف بـن عبـدالرمحن املـزي : حتفة األرشاف بمعرفة األطراف  −٣٦

الطبعـة .  اهلنـد –نـرش الـددار القيمـة . , حتقيق عبدالصمد رشف الدين ) ٧٤٢ت(
 ١٤٠١−١٣٨٤األوىل 

لشمس الـدين حممـد بـن عبـدالرمحن : التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة  −٣٧
ســنة . , عنــي بطبعــه ونــرشه أســعد طرابــزوين احلــسيني ) ٩٠٢ت(وي الــسخا
 .هـ ١٣٩٩

. للطبيب حممـد أيـوب املظـاهري : تراجم األحبار من رجال رشح معاين اآلثار  −٣٨
 . اهلند –نرش املكتبة اخلليلية 

, ) ٥٣٥ت(أليب القاســم حممـد بــن إسـامعيل األصــبهاين : الرتغيـب والرتهيـب  −٣٩
بن بـسيوين زغلـول , راجعـه حممـود إبـراهيم زايـد , ّخرج أحاديثه حممد السعيد 

 –نرش مكتبة النهضة احلديثـة . ّنسقه وأرشف عىل طبعه عبدالشكور عبدالفتاح فدا 
 .الطبعة األوىل . مكة املكرمة 



 ٩٣

ــذري : الرتغيــب والرتهيــب  −٤٠ ــدالقوي املن ــن عب ــدالعظيم ب ــق ) ٦٥٦ت(لعب , حتقي
الطبعــة الثالثــة . رتاث العــريب نــرش دار إحيــاء الــ. وتعليــق مــصطفى حممــد عــامرة 

١٣٨٨.  
أليب الفضل أمحد بن عيل بن حجـر : تعجيل املنفعة بزوائد رجال األئمة األربعة  −٤١

 . بريوت –, نرش دار الكتاب العريب ) ٨٥٢ت(العسقالين 
. , حتقيـق د) ٤٧٤ت(أليب الوليد سليامن بن خلـف البـاجي : التعديل والتجريح  −٤٢

  .١٤٠٦الطبعة األوىل .  الرياض –للواء نرش دار ا. أيب لبابة حسني 
مـصطفى . , حتقيـق د) ٢١١ت(لعبـد الـرزاق بـن مهـام الـصنعاين : تفسري القرآن  −٤٣

 .هـ ١٤١٠الطبعة األوىل .  الرياض –نرش مكتبة الرشد . مسلم حممد 
ــيم  −٤٤ ــرآن العظ ــسري الق ــريش : تف ــري الق ــن كث ــداء إلســامعيل ب ــدين أيب الف ــامد ال لع

  .١٣٩٠طبع سنة .  القاهرة –نرش دار الشعب . ة , حتقيق مجاع) ٧٧٤ت(
, ) ٨٥٢ت(أليب الفضل أمحـد بـن عـيل بـن حجـر العـسقالين : تقريب التهذيب  −٤٥

  .١٤٠٦الطبعة األوىل .  سوريا –نرش دار الرشيد . حتقيق حممد عوامة 
, ) ٧٤٨ت(أليب عبــداهللا حممــد بــن أمحــد الــذهبي : تلخــيص مــستدرك احلــاكم  −٤٦

 )ستدرك عىل الصحيحني للحاكم طبع يف حاشية امل(
أليب عمـر يوسـف بـن عبـداهللا بـن : التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  −٤٧

 ., نرش وزارة األوقاف يف اململكة املغربية ) ٤٦٣ت(عبدالرب 
ــن حجــر العــسقالين : هتــذيب هتــذيب الكــامل  −٤٨ ــن عــيل ب أليب الفــضل أمحــد ب

النظاميـة يف اهلنـد , الطبعـة األوىل , مصورة عن طبعة دائـرة املعـارف ) ٨٥٢ت(
 .هـ ١٣٢٥

ــن : هتــذيب الكــامل يف أســامء الرجــال  −٤٩ ــدين يوســف ب أليب احلجــاج مجــال ال
ــدالرمحن املــزي  ــشار عــواد معــروف ., حتقيــق د ) ٧٤٢ت(عب نــرش مؤســسة . ب

 الطبعة األوىل .  بريوت –الرسالة 



 ٩٤

 )تاريخ أسامء الثقات : انظر : ( الثقات البن شاهني  −٥٠
 )معرفة الثقات : انظر : (  للعجيل الثقات −٥١
ــات  −٥٢ ــستي : الثق ــان الب ــن حب ــرة ) ٣٥٤ت(أليب حــاتم حممــد ب ــة جملــس دائ طبع

  .١٤٠٣ − ١٣٩٣الطبعة األوىل . املعارف العثامنية باهلند 
. , حتقيق حبيـب الـرمحن األعظمـي ) ١٥٤ت(ملعمر بن رشد األزدي : اجلامع  −٥٣

 )آخر مصنف عبدالرزاق الصنعاين طبع يف . (  بريوت –نرش املكتب اإلسالمي 
) ٣١٠ت(أليب جعفر حممد بن جريـر الطـربي : جامع البيان يف تأويل آي القرآن  −٥٤

الطبعـة الثالثـة .  مـرص –, نرش مـصطفى البـايب احللبـي وحممـد حممـود احللبـي 
 .هـ ١٣٨٨

أليب سعيد صالح الدين خليل بن كيكلدي : جامع التحصيل يف أحكام املراسيل  −٥٥
نــرش وزارة األوقــاف . , حتقيــق محــدي عبداملجيــد الــسلفي ) ٧٦١ت(العالئــي 
 .هـ ١٣٩٨الطبعة األوىل . العراقية 

, ) ٢٧٩ت(أليب عيـسى حممـد بـن عيـسى بـن سـورة الرتمـذي : جـامع الرتمـذي  −٥٦
, وإبـراهيم عطـوه ) ٣ج(, وحممـد فـؤاد عبـدالباقي ) ٢و١ج(حتقيق أمحد شـاكر 

 . مرص –, نرش مصطبى البايب احللبي ) ٥و٤ج(عوض 
ــصحيح  −٥٧ ــاري : اجلــامع ال ــن إســامعيل البخ ــد ب ــداهللا حمم ( , ) ٢٥٦ت(أليب عب

 ) الطبعة السلفية –املطبوع مع فتح الباري البن حجر 
, نــرش دار ) ٣٢٧ت(أليب حممــد عبــدالرمحن بــن أيب حــاتم : اجلــرح والتعــديل  −٥٨

مـصور عـن طبعـة جملـس دائـرة املعـارف العثامنيــة . (  بـريوت –الكتـب العلميـة 
 )باهلند 

) ( ٩١١ت(جلـالل الـدين عبـدالرمحن بـن أيب بكـر الـسيوطي : اجلامع الـصغري  −٥٩
 )طبع مع فيض القدير للمناوي 



 ٩٥

. , حتقيـــق د) ٣١٧ت(أليب القاســـم حممـــد بـــن عبـــداهللا البغـــوي : اجلعـــديات  −٦٠
 . ١٤٠٥الطبعـة األوىل .  الكويت –عبداملهدي بن عبدالقادر , نرش مكتبة الفالح 

  )"مسند ابن اجلعد"عنوان نرش ب: تنبيه ( 
) ٥٠٧ت(أليب الفضل حممد بن طاهر املقـديس : اجلمع بني رجال الصحيحني  −٦١

 .هـ ١٤٠٥الطبعة الثانية .  بريوت –, نرش دار الكتب العلمية 
, حتقيـق ) ٢٨٧ت(أليب بكر أمحد بـن عمـرو بـن أيب عاصـم الـضحاك : اجلهاد  −٦٢

 .هـ ١٤٠٩الطبعة األوىل .  دمشق –نرش دار القلم . مساعد الراشد احلميد 
ــات األصــفياء  −٦٣ ــاء وطبق ــة األولي ــداهللا األصــبهاين : حلي ــن عب ــيم أمحــد ب أليب نع

 . مرص –, نرش مكتبة السعادة ) ٤٣٠ت(
ــأثور  −٦٤ ــسري بامل ــور يف التف ــدر املنث ــر : ّال ــن أيب بك ــدالرمحن ب ــدين عب جلــالل ال

  .١٩٨٣/ ١٤٠٣الطبعة األوىل .  بريوت –, نرش دار الفكر ) ٩١١ت(السيوطي 
عبـدالعزيز . , حتقيـق د) ١٩٥ت(ملحمـد بـن فـضيل بـن غـزوان الـضبي : الدعاء  −٦٥

  .١٩٩٩/ ١٤١٩الطبعة األوىل .  الرياض –نرش مكتبة الرشد . البعيمي 
حممـد . , حتقيـق د) ٣٦٠ت(أليب القاسم سـليامن بـن أمحـد الطـرباين : الدعاء  −٦٦

هـ ١٤٠٧الطبعة األوىل سنة .  بريوت –نرش دار البشائر اإلسالمية . سعيد البخاري 
. 

, حتقيـق بـدر ) ٤٥٨ت(أليب بكـر أمحـد بـن احلـسني البيهقـي : الدعوات الكبري  −٦٧
ــاء الــرتاث . البــدر  الطبعــة .  الكويــت –نــرش مركــز املخطوطــات يف مجعيــة إحي

 .هـ ١٤٠٩األوىل 
, حتقيـق عبـداهللا ) ٤٣٠ت(أليب نعيم أمحد بن عبـداهللا األصـبهاين : دالئل النبوة  −٦٨

الطبعـة األوىل .  حلـب –نـرش املكتبـة العربيـة . اس وحممـد رواس قلعـه جـي عب
 .هـ ١٣٩٠



 ٩٦

. , حتقيـــق د) ٤٥٨ت(أليب بكـــر أمحـــد بـــن احلـــسني البيهقـــي : دالئـــل النبـــوة  −٦٩
 .هـ ١٤٠٥الطبعة األوىل .  بريوت –نرش دار الكتب العلمية . عبداملعطي قلعجي 

, طبـع يف ) ٤٣٠ت( األصـبهاين أليب نعيم أمحد بن عبـداهللا: ذكر أخبار أصبهان  −٧٠
 .م ١٩٣١ليدن بمطبعة بريل , سنة 

, حتقيـق ) ٢٨١ت(أليب بكر عبداهللا بن حممد بـن عبيـد بـن أيب الـدنيا : ذم الدنيا  −٧١
 . القاهرة –نرش مكتبة القرآن . جمدي السيد إبراهيم 

أليب نــرص أمحــد بــن حممــد بــن احلــسني الكالبــاذي : رجــال صــحيح البخــاري  −٧٢
الطبعــة األوىل .  بــريوت –نــرش دار املعرفــة . يــق عبــداهللا الليثــي , حتق) ٣٩٨(

 .هـ ١٤٠٧
, ) ٤٢٨(أليب بكر أمحد بـن عـيل بـن منجويـه األصـبهاين : رجال صحيح مسلم  −٧٣

  .١٤٠٧الطبعة األوىل .  بريوت –نرش دار املعرفة . حتقيق عبداهللا الليثي 
للـدكتور :  يف الثقـات الرواة الذين ترجم هلم ابن حبان يف املجروحني وأعـادهم −٧٤

الطبعـة األوىل .  جامعـة الكويـت –نرش املجلس العلمي . مبارك  سيف اهلاجري 
٢٠٠٠/ ١٤٢١.  

, حتقيـق ) ٦٥٦ت(لعبـدالعظيم بـن عبـدالقوي املنـذري: الرواة املختلـف فـيهم  −٧٥
 . مرص –مكتبة التوعية . ماجد بن حممد 

يق حبيب الرمحن األعظمي , حتق) ١٨١ت(لعبداهللا بن املبارك املروزي : الزهد  −٧٦
 . بريوت –نرش دار الكتب العلمية . 

نـرش مكتبـة . , حتقيق عبدالرمحن الفريـوائي ) ١٩٧ت(لوكيع بن اجلراح : الزهد  −٧٧
 .هـ ١٤٠٤الطبعة األوىل .  املدينة املنورة –الدار 

 –نـرش دار الكتـب العلميـة ) . ٢٤١ت(لإلمام أمحد بـن حممـد بـن حنبـل : الزهد  −٧٨
  .١٩٧٨/ ١٣٩٨ة سن. بريوت 



 ٩٧

نـرش . , حتقيق عبدالرمحن الفريـوائي ) ٢٤٣ت(هلناد بن الرسي الكويف : الزهد  −٧٩
 .هـ ١٤٠٦الطبعة األوىل .  الكويت –دار اخللفاء 

عبـدالعيل . , حتقيـق د) ٢٨٢ت(أليب بكر أمحد بن عمرو بن أيب عاصـم : الزهد  −٨٠
 ١٩٨٧/ ١٤٠٨ الطبعة الثانية.  بومباي –نرش الدار السلفية . عبداحلميد 

حتقيـق حممـد عـيل : سؤاالت اآلجري أبا داود السجستاين يف اجلرح والتعديل  −٨١
  .١٣٩٩نرش املجلس العلمي باجلامعة اإلسالمية باملدينة سنة . العمري 

ــدالرحيم حممــد القــشقري . حتقيــق د: ســؤاالت الربقــاين للــدارقطني  −٨٢ طبــع . عب
. بتحقيـق جمـدي الـسيد إبـراهيم وله تكملـة . هـ ١٤٠٤الطبعة األوىل . بباكستان 

  الرياض –نرش مكتبة الساعي 
 ٢٦٠تــويف ســنة (ســؤاالت ابــن اجلنيــد أيب إســحاق إبــراهيم بــن عبــداهللا اخلــتيل  −٨٣

. أمحد حممد نور سيف . حتقيق د) : ٢٣٣ت(أليب زكريا حييى بن معني ) تقريبا
 .هـ ١٤٠٨الطبعة األوىل .  املدينة املنورة –نرش مكتبة الدار 

 )١٤٢٠ت(للشيخ حممد نارص الدين األلباين : ة األحاديث الصحيحة سلسل −٨٤
 )١٤٢٠ت(للشيخ حممد نارص الدين األلباين : سلسلة األحاديث الضعيفة  −٨٥
, حتقيـق حممـد ) ٢٧٥ت(أليب داود سـليامن بـن األشـعث السجـستاين : السنن  −٨٦

 . بريوت –نرش دار إحياء الرتاث العريب . حميي الدين عبداحلميد 
, حتقيق حممد ) ٢٧٥ت(البن ماجة أيب عبداهللا حممد بن يزيد القزويني : السنن  −٨٧

 . مرص –طبع عيسى البايب احللبي ورشكاه . فؤاد عبدالباقي 
, حتقيـق حبيـب الـرمحن ) ٢٢٧ت(لسعيد بن منصور اخلراساين املكي : السنن  −٨٨

 .هـ ١٣٨٧.  اهلند –نرش الدار السلفية . األعظمي 
, حققـه ونـرشه ) ٢٥٥ت(هللا بـن عبـدالرمحن الـدارمي أليب حممـد عبـدا: السنن  −٨٩

 –طبـع يف رشكـة الطباعـة الفنيـة املتحـدة .  املدينة املنـورة –عبداهللا هاشم يامين 
 .مرص 



 ٩٨

, حققـه ونـرشه عبـداهللا ) ٣٨٥ت(أليب احلسن عـيل بـن عمـر الـدارقطني : السنن  −٩٠
 .هـ ١٣٨٦.  القاهرة –طبع دار املحاسن . هاشم يامين باملدينة املنورة 

 )املجتبى للنسائي: انظر . ( السنن الصغرى للنسائي  −٩١
. , حتقيق د) ٣٠٣ت(أليب عبدالرمحن أمحد بن شعيب النسائي : السنن الكربى  −٩٢

الطبعـة .  بـريوت –نـرش دار الكتـب العلميـة . عبدالغفار البنداري , وسيد كرسوي 
 .هـ ١٤١١األوىل 

, نرش دار املعرفـة ) ٤٥٨ت(هقي أليب بكر أمحد بن احلسني البي: السنن الكربى  −٩٣
 )هـ ١٣٤٤سنة . مصور عن طبعة دائرة املعارف النظامية باهلند . (  بريوت –

, حتقيــق ) ٧٤٨ت(أليب عبــداهللا حممــد بــن أمحــد الــذهبي : ســري أعــالم النــبالء  −٩٤
.  بـريوت –نـرش مؤسـسة الرسـالة . مجاعة من الباحثني بإرشاف شعيب األرنؤوط 

 .الطبعة األوىل  
, حتقيـق زهـري ) ٥١٦ت(أليب حممد احلـسني بـن مـسعود البغـوي :  السنة رشح −٩٥

 .الطبعة األوىل .  بريوت –نرش املكتب اإلسالمي . الشاويش وشعيب األرنؤوط 
, ) ٣٢١ت(أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي : رشح مشكل اآلثار  −٩٦

/ ١٤١٥ األوىل الطبعة.  بريوت _نرش مؤسسة الرسالة . حتقيق شعيب األرنؤوط 
١٩٩٤.  

, ) ٣٢١ت)أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي : رشح معاين اآلثار  −٩٧
الطبعـة األوىل .  بـريوت –نـرش دار الكتـب العلميـة . حتقيق حممد زهري النجـار 

 .هـ ١٣٩٩
ــامن  −٩٨ ــي : شــعب اإلي ــن احلــسني البيهق ــق د) ٤٥٨ت(أليب بكــر أمحــد ب . , حتقي

ــد  ــدالعيل عبداحلمي ــسلفية نــرش. عب ــدار ال ــاي – ال / ١٤٠٦الطبعــة األوىل .  بومب
نـرش دار . وحتقيق حممد بسيوين ) . طبع بعنوان اجلامع لشعب اإليامن  ( ١٩٨٦

 .هـ ١٤١٠الطبعة األوىل .  بريوت –الكتب العلمية 



 ٩٩

, حتقيــق أمحــد ) ٣٩٣ت(أليب نــرص إســامعيل بــن محــاد اجلــوهري : الــصحاح  −٩٩
 .هـ ١٤٠٤الطبعة الثالثة .  بريوت –م للماليني نرش دار العل. عبدالغفور عطار 

 )اجلامع الصحيح : انظر . ( الصحيح للبخاري  −١٠٠
, حتقيـق حممـد ) ٢٦١ت(أليب احلسني مسلم بن احلجاج القـشريي : الصحيح  −١٠١

 .هـ ١٣٤٧الطبعة األوىل . فؤاد عبدالباقي  نرش عيسى البايب احللبي ورشكاه 
, حتقيـق ) ٣١١ت( خزيمة النيسابوري أليب بكر حممد بن إسحاق بن: الصحيح  −١٠٢

نـرش املكتـب . ّحممد مصطفى األعظمي , وعلق األلباين عىل بعـض أسـانيده . د
 .هـ ١٣٩٠الطبعة األوىل .  بريوت –اإلسالمي 

املقـصود عنـد العـزو ( , ) ٣٥٤ت(أليب حاتم حممد بن حبان البستي : الصحيح  −١٠٣
 )ترتيبه اإلحسان البن بلبان 

 )أسامي الضعفاء : انظر . (  الرازي الضعفاء أليب زرعة −١٠٤
 )تاريخ أسامء الضعفاء : انظر . ( الضعفاء البن شاهني  −١٠٥
. , حتقيـق د) ٣٢٢ت(أليب جعفر حممد بن عمرو بـن موسـى العقـييل : الضعفاء  −١٠٦

ــة . عبــداملعطي أمــني قلعجــي  الطبعــة األوىل .  بــريوت –نــرش دار الكتــب العلمي
 ) الكبري الضعفاء: مطبوع بعنوان . ( هـ ١٤٠٤

فـاروق . , حتقيـق د) ٤٣٠ت(أليب نعيم أمحد بـن عبـداهللا األصـبهاين : الضعفاء  −١٠٧
  .١٤٠٥الطبعة األوىل .  الدار البيضاء –نرش دار الثقافة . محادة 

, حتقيـق ) ٢٥٦ت(أليب عبداهللا حممد بـن إسـامعيل البخـاري : الضعفاء الصغري  −١٠٨
 .هـ ١٣٩٦لطبعة األوىل ا.  حلب –نرش دار الوعي . حممود إبراهيم زايد 

, حتقيق د ) ٣٨٥ت(أليب احلسن عيل بن عمر الدارقطني : الضعفاء واملرتوكون  −١٠٩
  .١٤٠٤الطبعة األوىل .  الرياض –نرش مكتبة املعارف . موفق بن عبداهللا . 

, ) ٣٠٣ت(أليب عبـدالرمحن أمحـد بـن شـعيب النـسائي : الضعفاء واملرتوكـني  −١١٠
 .هـ ١٣٩٦الطبعة األوىل .  حلب – دار الوعي نرش. حتقيق حممود إبراهيم زيد 



 ١٠٠

أليب الفرج عبدالرمحن بـن عـيل بـن حممـد بـن اجلـوزي : الضعفاء واملرتوكني  −١١١
.  بـريوت –نرش دار الكتب العلميـة . , حتقيق أيب الفداء عبداهللا القايض ) ٥٩٧ت(

 ١٤٠٦الطبعة األوىل 
 حتقيـق إحـسان ,) ٢٣٠ت(ملحمد بن سعد الكاتـب البـرصي : الطبقات الكربى  −١١٢

 . بريوت –نرش دار صادر . عباس 
, حتقيـق حممـد ) ٢٣٤ت(لعيل بن عبـداهللا بـن جعفـر الـسعدي املـديني : العلل  −١١٣

 .هـ ١٤٠٠الطبعة الثانية .  بريوت –نرش املكتب اإلسالمي . مصطفى األعظمي 
, حتقيق ) ٢٧٩ت(أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي : العلل الكبري  −١١٤

 .هـ ١٤٠٦الطبعة األوىل .  األردن –نرش مكتبة األقىص . ب مصطفى محزة دي
, روايـة ابنـه ) ٢٤١ت(لإلمام أمحد بـن حممـد بـن حنبـل : العلل ومعرفة الرجال  −١١٥

نــرش . إســامعيل جــراح أوغــيل . طلعــت قــوج بيكيــت و أ د . حتقيــق أ د . عبــداهللا 
 .م ١٩٨٧ استانبول  سنة –املكتبة اإلسالمية 

, روايــة ) ٢٤١ت(لإلمــام أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل : الرجــال العلــل ومعرفــة  −١١٦
 اهلند −نرش الدار السلفية . ويص اهللا بن حممد عباس . حتقيق د. املروذي وغريه 

 .الطبعة األوىل . 
ــة  −١١٧ ــواردة يف األحاديــث النبوي ــدارقطني : العلــل ال ــن عمــر ال أليب احلــسن عــيل ب

الطبعـة .  الرياض – دار طيبة نرش. حمفوظ الرمحن السلفي . , حتقيق د) ٣٨٥ت(
 .األوىل 

أليب بكر أمحد بن حممـد بـن إسـحاق ابـن الـسني الـدينوري : عمل اليوم والليلة  −١١٨
 .هـ ١٣٥٨الطبعة الثانية . , نرش دائرة املعارف العثامنية باهلند ) ٢٦٤ت(

, حتقيق عيل ) ٥٨٣ت(ملحمود بن عمر الزخمرشي : الفائق يف غريب احلديث  −١١٩
الطبعـة .  بـريوت –نـرش دار الفكـر . وحممد أبـو الفـضل إبـراهيم حممد البجاوي 

  .١٩٧٩/ ١٣٩٩الثالثة 



 ١٠١

ــاري رشح صــحيح البخــاري  −١٢٠ ــتح الب ــن حجــر : ف ــن عــيل ب أليب الفــضل أمحــد ب
) ٣ج−١مـن ج(, حتقيق الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن بـاز ) ٨٥٢ت(العسقالين 

. (  بــريوت – الفكــر نــرش دار. وحمــب الــدين اخلطيــب وحممــد فــؤاد عبــدالباقي 
 )مصور عن الطبعة السلفية األوىل 

ــا  −١٢١ ــوح مــرص وأخباره ــداحلكم : فت ــن عب ــداهللا ب ــن عب ــدالرمحن ب أليب القاســم عب
 . القاهرة –نرش مكتبة ابن تيمية . , حتقيق حممد صبح ) ٢٥٧ت(

, حققـه أبـو ) ٢٨١ت(أليب بكر عبداهللا بن حممد بن أيب الدنيا : الفرج بعد الشدة  −١٢٢
/ ١٤٠٨الطبعـة الثانيـة .  مـرص –نرش دار الريـان للـرتاث . بيداهللا بن عالية حذيفة ع
١٩٨٨.  

لشمس الدين أيب عبداهللا حممد بن أيب بكر املعروف بابن القـيم إمـام : الفروسية  −١٢٣
ــة  ــسيد عــزت العطــار احلــسيني ) ٧٥١ت(اجلوزي ــق ال نــرش دار الكتــب . , حتقي

 . بريوت –العلمية 
, حتقيـق ويص اهللا ) ٢٤١ت(أمحد بن حممد بـن حنبـل لإلمام : فضائل الصحابة  −١٢٤

.  مكـة املكرمـة –نرش مركز البحـث العلمـي بجامعـة أم القـرى . بن حممد عباس 
 .هـ ١٤٠٣الطبعة األوىل .  بريوت –طبع مؤسسة الرسالة 

أليب بكر حممـد : فضيلة الشكر هللا عىل نعمته , وما جيب من الشكر للمنعم عليه  −١٢٥
 –نـرش دار الفكــر . , حتقيـق حممـد مطيـع حـافظ ) ٣٢٧ت(بـن جعفـر اخلرائطـي 

 .هـ ١٤٠٢الطبعة األوىل . دمشق 
, حتقيـــق محـــدي ) ٤١٤ت(أليب القاســـم متـــام بـــن حممـــد الـــرازي : الفوائـــد  −١٢٦

 .هـ ١٤١٢الطبعة األوىل .  الرياض –نرش مكتبة الرشد . عبداملجيد السلفي 
, ) ١٠٣١ت(نـاوي ملحمـد عبـدالرؤف امل: فيض القـدير رشح اجلـامع الـصغري  −١٢٧

 .هـ ١٣٩١الطبعة الثانية . نرش دار املعرفة ببريوت 



 ١٠٢

, نـرش ) ٨١٧ت(ملجد الدين حممد بن يغقوب الفريوزآبادي : القاموس املحيط  −١٢٨
  .١٩٨٧/ ١٤٠٧الطبعة الثانية . مؤسسة الرسالة ببريوت 

أليب عبـداهللا حممـد بـن أمحـد : الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة  −١٢٩
  .١٤٠٣الطبعة األوىل .  بريوت –, نرش دار الكتب العلمية ) ٧٤٨ت(لذهبي ا
, ) ٣٦٥ت(أليب أمحد عبداهللا بـن عـدي اجلرجـاين : الكامل يف ضعفاء الرجال  −١٣٠

  .١٤٠٤الطبعة األوىل .  بريوت –نرش دار الفكر 
لنـور الـدين عـيل بـن أيب بكـر : كشف األستار عن زوائد البزار عىل الكتب الـستة  −١٣١

 –نـرش مؤسـسة الرسـالة . , حتقيـق حبيـب الـرمحن األعظمـي ) ٨٠٧ت(يثمي اهل
 الطبعة األوىل . بريوت 

لربهـان الـدين إبـراهيم بـن حممـد : الكشف احلثيث عمن رمـي بوضـع احلـديث  −١٣٢
سـنة . نرش وزارة األوقـاف العراقيـة . حتقيق صبحي السامرائي ) ٨٤١ت(احللبي 
١٤٠٢.  

سلم بـــن احلجـــاج القـــشريي النيـــسابوري أليب احلـــسني مـــ: الكنـــى واألســـامء  −١٣٣
نـرش املجلـس العلمـي . , حتقيق عبـدالرحيم حممـد أمحـد القـشقري ) ٢٦١ت(

  .١٤٠٤باجلامعة اإلسالمية باملدينة 
, نـرش ) ٣١٠ت(أليب برش حممد بن أمحد بن محاد الـدواليب : الكنى واألسامء  −١٣٤

ور عـن طبعـة جملـس مص. ( هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية .  بريوت –دار الكتب العلمية 
 )دائرة املعارف النظامية باهلند 

لعالء الدين عيل املتقي بـن حـسام الـدين : كنـز العامل يف سنن األقوال واألفعال  −١٣٥
.  بـريوت –نـرش مؤسـسة الرسـالة . , حتقيق صفوة السقا وغريه ) ٩٧٥ت(اهلندي 
١٩٨٩/ ١٤٠٩.  

 الربكـات حممـد بـن أليب: ّالكواكب النـريات يف معرفـة مـن اخـتلط مـن الثقـات  −١٣٦
نـرش . , حتقيـق عبـدالقيوم عبـد رب النبـي ) ٩٣٩ت(أمحد املعروف بابن الكيال 



 ١٠٣

. طبع دار املأمون للرتاث .  مكة املكرمة –مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 
  .١٤٠١الطبعة األوىل 

, ) ٧١١ت(أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكـرم ابـن منظـور : لسان العرب  −١٣٧
 .الطبعة األوىل .  بريوت – صار نرش دار

, نـرش ) ٨٥٢ت(أليب الفضل أمحد بن عيل بن حجـر العـسقالين : لسان امليزان  −١٣٨
مـصور عـن . ( هــ ١٣٩٠الطبعـة الثانيـة .  بـريوت –مؤسسة األعلمي للمطبوعات 

 )طبعة جملس دائرة املعارف النظامية باهلند 
محـد بـن شـعيب النـسائي أليب عبـدالرمحن أ) : وهو السنن الـصغرى ( املجتبى  −١٣٩

 .هـ ١٤١٢الطبعة الثانية .  بريوت –, نرش دار املعرفة ) ٣٠٣ت(
أليب حـاتم حممـد بـن حبـان : املجروحني من املحدثني والضعفاء واملرتوكـني  −١٤٠

نـــرش دار . , حتقيـــق محـــدي عبداملجيـــد الـــسلفي ) ٣٥٤ت(التميمـــي البـــستي 
حتقيـق حممـود إبـراهيم و .  ٢٠٠/ ١٤٢٠الطبعـة األوىل .  الريـاض  –الصميعي 

 .هـ ١٣٩٦الطبعة األوىل .  حلب –نرش دار الوعي . زايد 
, ) ٨٠٧ت(أليب احلسن عيل بن أيب بكر اهليثمـي : جممع الزوائد ومنبع الفوائد  −١٤١

 .هـ ١٤٠٢الطبعة الثالثة .  بريوت –نرش دار الكتاب العريب 
, ) ٤٠٥ت(اكم أليب عبداهللا حممد بـن عبـداهللا احلـ: املستدرك عىل الصحيحني  −١٤٢

مـصور عـن طبعـة دائـرة املعـارف النظاميـة . (  بـريوت –نرش دار الكتـاب العـريب 
 )باهلند 

, حتقيق ) ٤٦٢ت(أليب بكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي : املتفق واملفرتق  −١٤٣
 .هـ ١٤١٧الطبعة األوىل .  دمشق –نرش دار القادري . حممد احلامدي . د

, نـــرش دار الكتـــاب ) ٢٠٤ت( داود الطيالـــيس أليب داود ســـليامن بـــن: املـــسند  −١٤٤
مصور عن طبعته األوىل يف دائرة املعرف النظامية باهلند . ( اللبناين ودار التوفيق 

 )هـ ١٣٢١سنة 



 ١٠٤

, نرش دار الكتب ) ٢٠٤ت(لإلمام أيب عبداهللا حممد بن إدريس الشافعي : املسند  −١٤٥
 . بريوت –العلمية 

, حتقيق حبيب الـرمحن ) ٢١٩ت( احلميدي أليب بكر عبداهللا بن الزبري: املسند  −١٤٦
 . القاهرة – بريوت , ومكتبة املثنى –نرش عامل الكتب . األعظمي 

, حتقيــق عــادل ) ٢٣٥ت(أليب بكــر عبــداهللا بــن حممــد بــن أيب شــيبة : املــسند  −١٤٧
 ١٩٩٧/ ١٤١٨الطبعة األوىل .  الرياض –نرش دار الوطن . الغزاوي وأمحد فريد 

. 
, حتقيق مجاعة من ) ٢٤١ت(د بن حممد بن حنبل الشيباين لإلمام أمح: املسند  −١٤٨

الطبعـة .  بـريوت –نرش مؤسسة الرسـالة . املتخصصني بإرشاف شعيب األرنؤوط 
وبعضه بتحقيق .  بريوت –نرش دار صادر . والطبعة امليمنية ) .  جملدا٥٠(األوىل 

 .الشيخ أمحد شاكر , نرش دار املعارف بمرص 
, حتقيق حسني ) ٣٠٧ت(د بن عيل بن املثنى املوصيل أليب يعىل أمح: املسند  −١٤٩

 .الطبعة األوىل .  دمشق –نرش دار املأمون للرتاث . سليم أسد 
حمفــوظ . , حتقيــق د) ٣٣٥ت(أليب ســعيد اهليــثم بــن كليــب الــشايش : املــسند  −١٥٠

الطبعـة األوىل .  املدينـة املنـورة –نرش مكتبة العلـوم واحلكـم . الرمحن السلفي 
 .هـ ١٤١٠

, طبـع )٣١٦ت(أليب عوانـة يعقـوب بـن إسـحاق اإلسـفرائيني : ملسند الصحيح ا −١٥١
 .هـ ١٣٦٢سنة .  اهلند –دائرة املعارف العثامنية 

, حتقيــق ) ٤٥٤ت(أليب عبــداهللا حممــد بــن ســالمة القــضاعي : مــسند الــشهاب  −١٥٢
ــسلفي  ــد ال الطبعــة األوىل .  بــريوت –نــرش مؤســسة الرســالة . محــدي عبداملجي

 .هـ ١٤٠٥
. , مرجعـــة م) ٣٥٤ت(ملحمـــد بـــن حبـــان البـــستي :  علـــامء األمـــصار مـــشاهري −١٥٣

 . بريوت –نرش دار الكتب العلمية . فاليشهمر 



 ١٠٥

 )رشح مشكل اآلثار : انظر . ( مشكل اآلثار للطحاوي  −١٥٤
, حتقيـق حبيـب ) ٢١١ت(أليب بكـر عبـدالرزاق بـن مهـام الـصنعاين : املصنف  −١٥٥

 .هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية . ت  بريو–الرمحن األعظمي  نرش املكتب اإلسالمي 
, حتقيق عبداخلالق ) ٢٣٥ت(أليب بكر عبداهللا بن حممد بن أيب شيبة : املصنف  −١٥٦

 . اهلند –نرش الدار السلفية . األفغاين 
. , حتقيـق د) ٣٦٠ت(أليب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين : املعجم األوسط  −١٥٧

 . األوىل الطبعة.  الرياض –نرش دار املعارف . حممود الطحان 
, نــرش دار ) ٦٢٦ت(أليب عبــداهللا يــاقوت بــن عبــداهللا احلمــوي : معجــم البلــدان  −١٥٨

 .الكتاب العريب بريوت 
, حتقيـق ) ٣٦٠ت(أليب القاسـم سـليامن بـن أمحـد الطـرباين : املعجم الـصغري  −١٥٩

.  األردن –ودار عــامر .  بــريوت –حممــد شــكور أمريــر  نــرش املكتــب اإلســالمي 
مــع الــروض الــداين يف ختــريج املعجــم الــصغري  . ( هـــ١٤٠٥الطبعــة األوىل 

 )للطرباين للمحقق نفسه 
, حتقيــق ) ٣٦٠ت(أليب القاســم ســليامن بــن أمحــد الطــرباين : املعجــم الكبــري  −١٦٠

 .نرش وزارة األوقاف العراقية , الطبعة األوىل . محدي عبداملجيد السلفي 
نـرش . ق بن غيث البالدي للمقدم عات: معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوية  −١٦١

 .هـ ١٤٠٢الطبعة األوىل .  مكة املكرمة –دار مكة 
. , حتقيـق د) ٢٧٧ت(أليب يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي : املعرفة والتاريخ  −١٦٢

 .هـ ١٤٠١الطبعة الثانية .  بريوت –نرش مؤسسة الرسالة . أكرم ضياء العمري 
, برتتيـب أيب ) ٢٦١ت(يل أليب احلـسن أمحـد بـن عبـداهللا العجـ: معرفة الثقات  −١٦٣

, وأيب احلـسن عـيل بـن عبـدالكايف ) ٨٠٧ت(احلسن عيل بن أيب بكر اهلثيمـي 
) ) ٨٥٢ت(مع زيادات أيب الفضل أمحد بن عيل بن حجر ( , ) ٧٥٦ت(السبكي 



 ١٠٦

.  املدينــة املنــورة –نــرش مكتبــة الــدار . , حتقيــق عبــدالعليم عبــدالعظيم البــستوي 
 .هـ ١٤٠٥الطبعة األوىل 

رواية أمحـد بـن حممـد بـن القاسـم بـن : ة الرجال عن حييى بن معني وغريه معرف −١٦٤
, ) ٢ج(, ومطيـع حـافظ وغـزوة بـدير ) ١ج(حتقيق حممد كامـل القـصار . حمرز 

 .نرش جممع اللغة العربية بدمشق 
لشمس الدين حممد بن أمحـد بـن : معرفة الرواة املتكلم فيهم بام ال يوجب الرد  −١٦٥

 –نـرش دار املعرفـة . حتقيق إبـراهيم سـعيد أي إدريـس , ) ٧٤٨ت(عثامن الذهبي 
 .هـ ١٤٠٦الطبعة األوىل . بريوت 

. , حتقيـق د) ٤٥٨ت(أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقـي : معرفة السنن واآلثار  −١٦٦
 –نرش جامعة الدراسـات اإلسـالمية بكراتـيش , ودار الـوعي . عبداملعطي قلعجي 

  .١٩٩١/ ١٤١٢وىل الطبعة األ. حلب والقاهرة , وغريمها 
, خمطـوط ) ٤٣٠ت(أليب نعـيم أمحـد بـن عبـداهللا األصـبهاين : معرفة الـصحابة  −١٦٧

 . تركيا –مصور عن نسخة أمحد الثالث 
) ٧٤٨ت(لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الـذهبي : املغني يف الضعفاء  −١٦٨

 .نور الدين عرت . , حتقيق د
أليب يعىل أمحد بن عيل بن املثنى : املفاريد عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  −١٦٩

.  الكويـت –نرش مكتبة دار األقىص . , حتقيق عبداهللا اجلديع ) ٣٠٧ت(املوصيل 
 .هـ ١٤٠٥الطبعة األوىل 

ــذهبي : املقتنــى يف رسد الكنــى  −١٧٠ ــدين حممــد بــن أمحــد بــن عــثامن ال لــشمس ال
ــراد ) ٧٤٨ت( ــد صــالح امل ــق حمم ــة . , حتقي ــي باجلامع ــس العلم ــرش املجل ن

 .هـ ١٤٠٨الطبعة األوىل . مية باملدينة املنورة اإلسال
  )…معرفة الرواة املتكلم فيهم : انظر ( للذهبي : من تكلم فيه وهو موثق  −١٧١



 ١٠٧

روايـة أيب خالـد الـدقاق يزيـد بـن : من كالم أيب زكريا حييى بن معني يف الرجال  −١٧٢
كز نرش مر, أمحد حممد نور سيف . , حتقيق د) ٢٨٤ت(اهليثم بن طهامن البادي 

 دمشق –طبع دار املأمون للرتاث . البحث العلمي بجامعة امللك عبدالعزيز بمكة 
 .هـ ١٤٠٠الطبعة األوىل . 

, حتقيق صبحي السامرائي وحممـود ) ٢٤٩ت(املنتخب من مسند عبد بن محيد  −١٧٣
 .هـ ١٤٠٨الطبعة األوىل .  القاهرة –نرش مكتبة السنة . الصعيدي 

, حتقيـق ) ٣٠٧ت(ن عـيل اجلـارود النيـسابوري أليب حممد عبـداهللا بـ: املنتقى  −١٧٤
/ ١٤٠٨الطبعـة األوىل .  بريوت –نرش دار الكتاب العريب . أيب إسحاق احلويني 

 )مع غوث املكدود بتخريج منتقى ابن اجلارود للحويني نفسه  . ( ١٩٨٨
ــان  −١٧٥ ــن حب ــد اب ــوارد الظمــآن إىل زوائ ــن أيب بكــر اهليثمــي : م ــدين عــيل ب ــور ال لن

 . بريوت –نرش دار الكتب العلمية . يق حممد عبدالرزاق محزة , حتق) ٨٠٧ت(
أليب بكر أمحـد بـن عـيل بـن ثابـت اخلطيـب : املوضح ألوهام اجلمع والتفريق  −١٧٦

نــرش دار الفكــر . , حتقيــق عبــدالرمحن بــن حييــى املعلمــي ) ٤٦٣ت(البغــدادي 
 .هـ ١٤٠٥الطبعة الثانية .  اهلند –اإلسالمي 

لشمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن الـذهبي : لرجال ميزان االعتدال يف نقد ا −١٧٧
 . بريوت –نرش دار املعرفة . , حتقيق عيل حممد البجاوي ) ٧٤٨ت(

أليب عبـداهللا : الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكريم وما فيه مـن الفـرائض والـسنن  −١٧٨
نرش مكتبة . , حتقيق حممد بن صالح املديفر ) ٢٢٤ت(القاسم بن سالم اهلروي 

  .١٩٩٠/ ١٤١١الطبعة األوىل .  الرياض –د الرش
أليب الفضل عيل بن أمحد بـن : نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار للنووي  −١٧٩

نـرش دار ابـن . , حتقيـق محـدي عبداملجيـد الـسلفي ) ٨٥٢ت(حجر العسقالين 
  .٢٠٠٠/ ١٤٢١ دمشق وبريوت الطبعة األوىل –كثري 



 ١٠٨

, ) ٧٦٢( حممد عبداهللا بـن يوسـف الزيلعـي أليب: نصب الراية ألحاديث اهلداية  −١٨٠
مصور عـن طبعـة املجلـس العلمـي باهلنـد , عـن الطبعـة ( نرش املكتبة اإلسالمية 

 )هـ ١٣٩٣الثانية سنة 
أليب السعادات املبارك بـن حممـد ابـن األثـري : النهاية يف غريب احلديث واألثر  −١٨١

ــاحي ) ٦٠٦ت(اجلــزري  ــزاوي وحممــود الطن ــة نــرش. , حتقيــق طــاهر ال  املكتب
 .اإلسالمية 

, حتقيـق ) ٥٩٧ت(أليب الفرج عبدالرمحن بن عيل بن اجلـوزي : نواسخ القرآن  −١٨٢
نرش املجلس العلمي باجلامعة اإلسالمية باملدينة . حممد أرشف عيل املليباري 

  .١٩٨٤/ ١٤٠٤الطبعة األوىل . املنورة 
جر العسقالين أليب الفضل أمحد بن عيل بن ح: هدي الساري مقدمة فتح الباري  −١٨٣

فــتح البــاري رشح صــحيح : راجــع . ( حتقيــق حمــب الــدين اخلطيــب ) ٨٥٢ت(
 )البخاري البن حجر 
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 فهرس
 

 املوضوعات



 ١١٠

 رقم الصفحة               املوضوع  
 ٦ – ٣                     املقدمة

 ٤                     خطة البحث
 ٥                     أمهية البحث
 ٥                     منهج البحث

 ١٠ – ٧                    التمهيد
 ١٢            إسحاق بن حييى بن طلحة بن عبيداهللا القريش 

 ١٣                   ِحبان بن عيل العنـزي 
 ١٥                   رباح بن أيب معروف

 ١٦                   سفيان بن احلسني السلمي
 ١٧                   سهل بن معاذ بن أنس
 ١٨                  عاصم بن عمر العمري

 ٣٠                   فزاريعباد بن مسلم ال
 ٣٢                 عبدالرمحن بن سليامن بن الغسيل

 ٣٤                        عبدالواحد بن قيس الشامي
ْعسل بن سفيان ِ                   ٣٦ 

 ٣٨                  عيل بن علقمة األنامري
 ٤١                  َعيل بن هاشم بن الربيد

 ٤٢          عمرو بن شعيب بن حممد بن عبداهللا بن عمرو بن العاص
 ٤٥                عمران بن مسلم القصري املنقري

 ٤٧                  فضيل بن مرزوق الرقايش
 ٥١                  حممد بن دينار الطاحي



 ١١١

َمرشح بن هاعان ْ ِ                    ٥٦ 
 ٥٨              مصعب بن ثابت بن عبداهللا بن الزبري

 ٥٩                  هارون بن سعد العجيل
 ٦٠                  ّهالل بن خباب العبدي

 ٦٧ – ٦٤                         اخلامتة
 ٨٣ – ٦٨                        قائمة املصادر واملراجع

 ٨٥                           فهرس املوضوعات


